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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

            จากท่ีไดไ้ปปฏิบติังานแผนกบญัชี ณ บริษทั โกลเดน้ครีม จ ากดั ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัของบริษทัคือ 

การบนัทึกบญัชีเจา้หน้ีใหถู้กตอ้งเหมาะสม และตรวจสอบเอกสารINVOICE จดัเรียงเอกสารบญัชี
เจา้หน้ี เพื่อการด าเนินงานของกิจการใหเ้ป็นไปตามรูปแบบท่ีบริษทัตอ้งการ  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน     

        1.2.1 เพื่อศึกษาถึงขอ้ผดิพลาด และการปฏิบติังานในดา้นระบบบญัชีเจา้หน้ี  
        1.2.2 เพื่อศึกษาถึงการด าเนินงานอยา่งมีแบบแผน และบรรลุเป้าหมายตามความตอ้งการ
ของธุรกิจ 
        1.2.3 เพื่อศึกษาและเรียนรู้ถึงการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน         

        1.3.1 สอบถามและหาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงานจากบริษทัท่ีไดไ้ปปฏิบติังาน 
        1.3.2 สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากหนงัสือและอินเตอร์เน็ต 
        1.3.3 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน วนัท่ี 31 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 14 กนัยายน 2561  

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 เพื่อใหบุ้คคลอ่ืนรู้ถึงการท างานของระบบบญัชีเจา้หน้ีท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
1.4.2 เพื่อใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจและรับรู้ถึงการวางแผนอยา่งมีระบบในการปฏิบติังาน  

  

 



 

 

บทที2่ 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ระบบบัญชีเจ้าหนี้                                                                                                                                                            

         การจดัการระบบบญัชีเจา้หน้ีและระบบซ้ือเป็นเร่ืองส าคญัมาก  ถา้มีการจดัการเอกสารท่ีดีจะเกิดความ
คล่องตวั รวดเร็วในการด าเนินธุรกิจทั้งยงัช่วยให้กิจการสามารถตรวจสอบและควบคุมความเป็นไปใน
กิจการได ้ซ่ึงการวางระบบบญัชีเก่ียวกบัการจดัซ้ือ  มีดงัน้ี 

การซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  วตัถุดิบการผลิต  อุปกรณ์เค่ืองใช  ้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัและเป็นไปตามระเบียบ
ของการจดัซ้ือสินคา้ 

การับของตอ้งมีการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ  ใหข้อ้มูลการสัง่ซ้ือตรงกบัเอกสาร 

การจ่ายเงิน ตอ้งมัน่ใจว่าเป็นสินคา้ตามวิธีการและระเบียบของการจดัซ้ือ 

  2.1 ระบบบัญชีส าหรับการจดัซ้ือและควบคุมสินค้า 

            หน้าร้าน    

- จดัท าใบขอซ้ือ (PR) 

            ฝ่ายจดัซ้ือ     

- จดัท าใบสัง่ซ้ือ (PO)   ใหผู้จ้ดัการท าการอนุมติั 

            Supplier       

- จดัเตรียมสินคา้และออก Invoice  เพื่อเตรียมจดัส่งสินคา้ 

            ฝ่ายบญัชี   

- ท าการรับสินคา้ /เพ่ิมหน้ีหรือลดหน้ี หากมีการขอซ้ือเพ่ิมหรือส่งคืนสินคา้ 

            ฝ่ายคลงัสินค้า 

-  ตรวจนบัสินคา้และบนัทึกรับสินคา้ 
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   2.2  เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปที่ทางการก าหนดให้กิจการต้องจดัเก็บเพ่ือสนับสนุนการ

บันทึกบัญชี 

            เอกสารท่ีกิจการไดรั้บจาก Supplier เช่น ใบส่งของ/ใบก ากบัภาษี   ใบวางบิล/ใบแจง้หน้ีและเม่ือ
ไดรั้บช าระเงินใหก้บั  Supplier แลว้จะไดรั้บใบเสร็จรับเงิน (จะตอ้งมีลายมือช่ือของผูจ้ดัท าเอกสารก ากบัไว้
ดว้ย) 

            เอกสารท่ีกิจการจดัท าข้ึนเพ่ือใชเ้อง  เช่น ใบส าคญัรับและใบส าคญัจ่าย จะตอ้งมีการรวิธีและการ

ค านวณต่างๆ  ท่ีใชป้ระกอบการจดัท าเอกสาร 

2.3  เอกสารของกิจการที่ต้องจดัเก็บต้องค านึงถึง ดังนี้                                                                                  

                2.3.1  ต้องจัดเก็บให้ครบถ้วนตามที่ทางกิจการก าหนดไว้ เช่น การบนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายตอ้งมี

ใบสร็จรับเงินท่ีผูข้าย (Supplier) ออกใหพ้ร้อมกบัใบก ากบัภาษีซ้ือ 

                2.3.2 ต้องเพียงพอส าหรับการควบคุมภายในของกิจการ เช่น ทะเบียนเช็ค ใบรับของ ใบสั่งซ้ือ

(PO)  ทะเบียนทรัพยสิ์น (ส าเนาใบก ากบัภาษีท่ีมีรายการซ้ือทรัพยสิ์น)  เป็นตน้ 

                2.3.3 ต้องจดัเกบ็เอกสารของกจิการให้เป็นระเบียบเพ่ือง่ายต่อการค้นหา เช่น ใบส าคญัจ่ายจะตอ้ง

เรียงล าดบัก่อนหลงั  ใหท้ าเหมือนกนัทุกหมวดของบญัชี เช่น ใบส าคญัจ่าย (PV) เป็นตน้ 

                2.3.4 กรมสรรพากรก าหนดระยะเวลาในการจดัเกบ็เอกสารบัญชี กิจการจะตอ้งจดัเก็บเอกสารการ

บนัทึกบญัชีไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี  สถานท่ีตอ้งเป็นท่ีท าการของกิจการเท่านั้น 

    2.4  แผนกงานที่เกี่ยวข้องกับระบบจดัซ้ือ 

                 2.4.1 แผนกจดัซ้ือ 

                          มีหนา้ท่ีรับค าสัง่จากแผนกขายว่าสินคา้หรือวตัถุดิบอะไรหมดและจ าเป็นตอ้งสัง่ซ้ือ  ควรสัง่
มาเป็น “ใบขอซ้ือ”  จากนั้นสืบราคาและเจรจากบัผูข้ายท าอย่างเดียวกนั 3 ร้านคา้ แลว้ท าการเปรียบเทียบ
ราคาก่อนท่ีจะตกลงซ้ือสินคา้ โดยจะตอ้งท า “ใบสัง่ซ้ือ” ขออนุมติัจดัซ้ือ 

                2.4.2 ใบส่ังซ้ือ (PO)   

                         จดัพิมพ์ต้นฉบับข้ึนมาทั้ง 3 ใบ แลว้เก็บไวท่ี้แผนกบัญชี  ส าเนาใบท่ี 1  แฟกซ์ให้ผูข้าย 

(เขียนว่า Faxout พร้อมลงวนัท่ี) โทรฯ ยนืยนัสัง่ซ้ือสินคา้ จากนั้นให้เก็บไวท่ี้แผนกจดัซ้ือ  ส่วนส าเนาใบท่ี 
2  ส่งใหแ้ผนกพสัดุทนัที 
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              2.4.3 แผนกพสัดุ 

                       เม่ือใบสัง่ซ้ือส่งถึงมือผูข้าย  ทางผูข้ายตอ้งส่งสินคา้มาให้  พสัดุมีหน้าท่ีตรวจรับสินคา้  ก่อน
เซ็นรับสินคา้ตอ้งตรวจสอบก่อนว่าสินคา้ท่ีไดรั้บตรงกบั “ใบส่งของ/ใบก ากบัภาษี”หรือไม่  และตรงกบั

ใบสั่งซ้ือ(PO) ถา้ตรงกันก็เซ็นรับแลว้ส่งต้นฉบับใบก ากบัภาษีซ้ือไปท่ีแผนกบัญชีพร้อมกบัใบรับของท่ี
แผนกพสัดุจดัท าข้ึน  และใหก้บัผูข้ายพร้อมส าเนาใบก ากบัซ้ือท่ีเซ็นรับแลว้ 

 

รูปท่ี 2.4 ทางเดินเอกสารการจดัซ้ือ 

 

 



 
 

 

บทที ่3 
รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ : บริษทั โกลเดน้ครีม จ ำกดั 

ที่ตั้ง : 726-8 ซอย 7 ถนนรัชดำ-ท่ำพระ แขวง     ดำวคะนอง เขตธนบุรี   

กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทรศัพท์ : 02-476-5050 

โทรสาร : 02-876-1216 

Email : mkt@d-orocoffee.com 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทั โกลเดน้ครีม จ  ำกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

             บริษทั โกลเดน้ครีม จ ำกดั เป็นบริษทัผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ส ำเร็จรูป จุดเด่นท่ีส ำคญัของ
บริษทัคือ กำรผลิตกำแฟท่ีมีคุณภำพ ท่ีแบรนดค์วบคุมเองตั้งแต่ตน้น ้ ำยนัปลำยน ้ ำ เร่ิมตั้งแต่กำรปลูก
กำแฟ แปรรูปผลกำแฟสด ผลิตกำแฟคัว่ จดัจ  ำหน่ำยกำแฟคัว่ทั้งชนิดบดและชนิดเมด็ เป็นผูจ้  ำหน่ำย

และศูนยบ์ริกำรเคร่ืองชงกำแฟจำกต่ำงประเทศ ปัจจุบันมีสำขำอยู่ทั่วกรุงเทพและต่ำงจังหวดั
มำกกว่ำ 100 สำขำ บริษทัไดเ้ติบโตอยำ่งต่อเน่ืองจึงมีแผนท่ีจะขยำยสำขำไปทัว่ประเทศ 

 

 
 

รูปท่ี 3.2 ตวัอยำ่งสินคำ้ บริษทั โกลเดน้ครีม จ ำกดั 
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3.3 รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 

                                                                 

  

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.3 แผนผงัแสดงรูปแบบกำรจดัองคก์รและกำรบริหำรองคก์ร 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นกัศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ต ำแหน่งงำนท่ีนกัศึกษำไดรั้บมอบหมำยจำกกำรฝึกปฏิบติังำนสหกิจ ในต ำแหน่ง พนกังำน
บญัชี ปฏิบติังำนเก่ียวกับระบบเจ้ำหน้ี คียใ์บส ำคัญจ่ำย  คียย์อดขำยประจ ำวนั รันเลขท่ีและเรียง
เอกสำรบญัชีเจำ้หน้ีตำมเดือนและวนัท่ี ตรวจสอบเอกสำร INVOICE เป็นตน้   

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานที่ปรึกษา 

 ช่ือ-นำมสกุล :  คุณศิริพร    ชมรัตน ์

 ต ำแหน่ง          :  ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏบิัตงิาน 

 ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ณ บริษัท โกลเด้นครีม จ  ำกัด  ตั้ งแต่ว ันท่ี  

31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 14 กนัยำยน พ.ศ.2561 เป็นระยะเวลำจ ำนวน 16 สปัดำห์  

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหาร 

ผู้จดัการทั่วไป ฝ่ายบญัชี              ฝ่ายการเงิน ฝ่ายขาย 

นักศึกษาสหกจิ

ศึกษา 

ฝ่ายการผลติ 
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3.7 ขั้นตอนและวธิีในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน พฤษภาคม 
2561 

มถุินายน 
2561 

กรกฎาคม 
2561 

สิงหาคม 
2561 

กนัยายน 
2561 

1. คดิหัวข้อโครงงาน      

2. ศึกษาข้อมูลที่เกีย่วข้อง      
3. วางแผนและรวบรวมข้อมูลการท า

โครงงาน 
     

4. วเิคราะห์ข้อมูลที่ได้      
5. จดัท าโครงงาน      

 

ตำรำงท่ี 3.4 แสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของโครงงำน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

       อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรท ำโครงงำนแบ่งเป็น 2 ดำ้นคือ 
ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ือง Printer 
3. เคร่ืองแฟกซ ์
4. เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

ซอฟต์แวร์ 
1. โปรแกรม Microsoft Power Excel 
2. โปรแกรม Microsoft Word 

 



 

 

บทที่ 4 ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

                 การบนัทึกบญัชีเขา้โปรแกรมนั้น บริษทัจะใชโ้ปรแกรม MAC-4 และ MAC-5 เป็นส่วนมากใน

การบนัทึกบญัชี  จะบนัทึกขอ้มูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ่้าย,ใบเบิกส าคญัจ่าย,ใบสั่งซ้ือ,ใบขอซ้ือ เป็นตน้ 
ในการบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมให้เกิดการผิดพลาดได้น้อยท่ีสุด  คือต้องระมัดระวงัในการคีย์และ
ตรวจสอบกบัเอกสารว่าตรงกนัหรือไม่ ถา้มีขอ้ผดิพลาดใหรี้บแจง้ฝ่ายบญัชีเพื่อท าการแกไ้ขในทนัที ก่อนส่ง
มอบใหห้วัหนา้ฝ่ายบญัชีตรวจสอบอีกคร้ัง 

                 เมื่อฝ่ายบญัชีท าหนา้ท่ีรับผดิชอบไดร้วบรวมเอกสารบญัชีจากแผนกต่างๆท่ีเป็นค่าใชจ่้ายในดา้น
ต่างๆ ให้น าเอกสารทั้งหมดมาเรียงกนัเพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ จากนั้นตอ้งน าขอ้มูลไปบันทึกบญัชีใน
โปรแกรมและท าเอกสารน าเสนอต่อผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

            จากการที่ได้ศึกษาและเรียนรู้ปฏิบัตงิานในส่วนระบบของเจ้าหนีน้ั้น  มขีั้นตอนการท างานของระบบ

บัญชีเจ้าหนีข้องบริษัท ดังนี้ 

       ขั้นตอนที่ 1. โปรแกรมทางบัญซีของบริษัท รูปแบบโปรแกรมจะใช้ MAC-5 ในส่วนงานของระบบ

เจ้าหนี ้มดีังนี ้

                                                                                                                                                                        
รูปท่ี 4.1 การเร่ิมตน้เขา้สู่ระบบดว้ยโปรแกรม MAC-5 
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                 1.2 เมื่อเข้าสู่ระบบของการท างานแลว้ ฝ่ายบญัชีจะเลือกบันทึกขอ้มูลตามวนัท่ี เดือน ปี พ .ศ. 
 ใหค้ล๊ิกเขา้ไป จะเห็นหนา้ต่างของการปฏิบติังาน (ดงัรูปภาพ)  

                          

 

รูปท่ี 4.2 เลือกบนัทึกบญัชี ตามวนัท่ี เดือน พ.ศ. 
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                1.3 เมื่อฝ่ายบญัชีเลือกบนัทึกบญัชีตามวนัท่ี เดือน พ.ศ. แลว้ ใหค้ล๊ิกเขา้ไป จะเห็นหนา้ต่างของการ
ปฏิบติังานในส่วนของระบบเจา้หน้ี ดงัรูปภาพ  

 

รูปท่ี 4.3 การปฏิบติังานในส่วนของระบบเจา้หน้ี 

 

 

 

หน้าต่างของการปฏิบัติงานใน
ส่วนของระบบเจ้าหนี ้
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ขั้นตอนที่2. กระบวนการท างานในระบบงานเจ้าหนี ้(AP) 

           2.1 ใบเสนอราคา(ซ้ือ) (PR) เพ่ือเสนอรายละเอียดวตัถุดิบ/รายการอ่ืนท่ีจะมีการสัง่ซ้ือ ราคา มูลค่าท่ี
ซ้ือไปยงัผูท่ี้มีอ  านาจอนุมติั 
          2.2 ใบส่งซ้ือ (PO) เม่ือท าใบเสนอราคาอนุมติัแลว้ จึงออกใบสัง่ซ้ือไปยงั Supplier 

          2.3 ใบแจง้หน้ีซ้ือ (INVOICE) เม่ือมีการสัง่ซ้ือ ตอ้งน ามาท าเป็น INVOICE เพ่ือตั้งหน้ีจ่ายเจา้หน้ีต่างๆ
หลงัการซ้ือวตัถุดิบ/ ส่ิงของอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขขอ้ตกลง 

  

รูปท่ี 4.4 ใบสัง่ซ้ือ(PO) 

ใบส่ังซ่ือ (PO) 
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รูปท่ี 4.5 แบบฟอร์มใบแจง้หน้ีซ้ิอ 

 

แบบฟอร์มใบแจ้งหนีซ้ื้อ 
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การออกใบแจ้งนีซ้ื้อ ซ่ึงมขีั้นตอนในการท างานดังนี ้ 

1. เลือกใบแจง้หน้ี จากนั้นจะปรากฏใบแจง้หน้ีซ้ือข้ึนมา (ดังภาพตวัอย่าง) 

 

 

รูปท่ี 4.6 เลือกใบแจง้หน้ีซ้ือ 

 

ใบแจ้งหน้ีซ้ือ 
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      2. ใบแจ้งหนีซ้ื้อ 
*มุมบนซา้ยสุด มีช่องเลขท่ี เพื่อ RUN เลขท่ีเอกสาร ตามวนัท่ี: เดือน: จ  านวนเลขท่ีเอกสาร 
*ช่องถดัมา เป็น วนั: เดือน: ปีพ.ศ. 
*ช่องถดัมา ใส่เลขท่ีใบก ากบัภาษี 
*ช่องล่าง จะมี NO. : รหสัสินคา้ : รายละเอียด  (ซ่ึงดึงขอ้มูลใบสัง่ซ้ือ(PO) มาจะปรากฏจ านวนการซ้ือสินคา้

ทั้งหมดท่ีมีในใบสัง่ซ้ือ —> หาก มหีกั ณ ที่จ่ายให้น ามาตรวจเช็คกบัเจ้าหนีข้องบริษัทนี ้เช่น หักค่าบริการ 

ให้คย์ีเข้าไป ดังรูปภาพนี ้

 

รูปท่ี 4.7 วิธีการท าใบแจง้หน้ีซ้ือ 

ใส่เลขที่เอกสาร 

ใส่วนั/เดือน/ปี 

ช่องใส่เลขใบก ากับภาษี 

ใส่รหัสสินค้าและ
รายละเอียด 
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รูปท่ี 4.8 ใบส าคญัหกั ณ ท่ีจ่าย 

 

กรณมีีหัก ณ ที่จ่าย เช่น หัก
ค่าบริการ ให้คย์ีเข้าไปในช่อง 

 จากน้ันตรวจสอบความถูกต้อง เช่น รายการ ยอดเงิน แล้วท าการบันทึกบัญชีใบแจ้งหนี้ —>                        
และท าการปร้ิน ตามฟอร์มใบแจ้งหนี้ซ้ือ  



 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยั  

              จากท่ีนกัศึกษาไดไ้ปปฏิบติังาน ณ บริษทั โกลเดน้ครีม จ  ากดั ในต าแหน่ง พนักงานบญัชี 

ซ่ึงส่งผลใหไ้ดรั้บประโยชน์ในหลายๆดา้นจากการปฏิบติังาน เช่น ช่วยให้ทราบถึงการบนัทึกบญัชี
เจา้หน้ี จดัเรียงเอกสารINVOICE ตรวจสอบใบวางบิล และคียใ์บส าคญัจ่าย เป็นตน้ 

 5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  - การเข้าไปปฏิติงานในคร้ังแรก ท าให้ยงัไม่เข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนและการ                     
ท างานของบริษทั จึงเกิดขอ้ผดิพลาดหลายอยา่ง 
  - ระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยเกินไป ท าใหเ้รียนรู้งานไดไ้ม่เต็มท่ี 

 5.1.2 ข้อเสนอแนะของโครงงาน 

                   จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการจดัท าโครงงานมีระยะเวลาท่ีจ  ากดัจึงไม่สามารถรวบรวม

ขอ้มูลไดเ้พียงพอจากการปฏิบติังานจริงและการจดัท าโครงงานตอ้งระมดัระวงัเพราะขอ้มูล

บางอยา่งไม่สามารน ามาเปิดเผยได ้

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดขีองการได้ปฏิบัตสิหกจิ 

จากท่ีไดม้าปฏิบัติสหกิจศึกษาทางผูจ้ ัดท าได้รับความรู้จากการปฏิบัติงานและ
ความกดดนัของงาน รวมถึงการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมสงัคมกบัคนในองคก์ร ซ่ึงการปฏิบติัสหกิจศึกษา
คร้ังน้ีเป็นประสบการณ์ท่ีมีประโยชน์อยา่งมากกบัคณะผูจ้ดัท าเป็นอยา่งยิง่ 

            5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏบิัตงิานสหกจิศึกษา 

                       -  ระยะเวลาท่ีจ  ากดั ท าใหไ้ดศ้กึษางานและเรียนรู้งานไดค่้อนขา้งนอ้ย 

                       - ปัญหาการจราจรติดขดัในตอนเชา้จึงท าใหเ้ดินทางไปปฏิบติังานชา้ไม่ตรงตามเวลา

ท่ีบริษทัก าหนด 
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              5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

        มีดงัน้ี 
        -  ควรมกีารวางแผนในการท างานอยา่งเขม้งวด 
        -  ตรวจเช็คอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานเป็นประจ า เพื่อใหใ้ชง้านไดต้ลอดเวลา 

        -  อธิบายวิธีการปฏิบติังานอยา่งระเอียดและชดัเจนแก่ผูป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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รูปท่ี ก.3 บนัทึกบญัชีเจา้หน้ีและคียใ์บส าคญัจ่ายรับ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.4 เรียงใบส าคญัจ่ายตามวนัท่ีและจดัเรียงเอกสารPayment 



 
 

 

 

รูปท่ี ก.5 จดัเรียงเอกสารและคดัแยกเอกสารINVOICEเขา้แฟ้ม 

 



 

 

ประวตัผู้ิจดัท ำ 

       ประวตั ิ

                                                      รหัส : 5804300397 

    ช่ือ : ปูเป้ 

    นำมสกุล : เสน่หา 

    คณะ : บริหารธุรกิจ 

    สำขำ : บญัชี 

    ที่อยู่ : 187/36 ซอยขุมทรัมย ์9 ถนนบางขุนนนท3์1 

     แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700 

 

 


	1. Cover.pdf
	2. Certificate.pdf
	3. Abstract.pdf
	4. Acknowledgement.pdf
	5. Content.pdf
	6. Chapter 1.pdf
	7. Chapter 2.pdf
	8. Chapter 3.pdf
	9. Chapter 4.pdf
	10. Chapter 5.pdf
	11. Reference.pdf
	12. Appendix.pdf
	13. Vitae.pdf

