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บทคดัย่อ 

บริษทั สยามอินเตอร์พลาส จ ากดัประสบการณ์ในดา้นการฉีดผลิตภณัฑพ์ลาสติกและ
การจดัท าแม่พิมพย์าวนานกว่า 50 ปี ดว้ยประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ีได ้สะสมมายาวนาน
พร้อมกบัทีมบริหารงานของบริษทัฯ ท่ีมีความมุ่งเน้นในการพฒันาองค์กร ให้เขา้ถึงลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจในผลิตภณัฑ ์ดว้ยการท างานเทคโนโลยีอนั
สมยัใหม่ มาใชใ้นกระบวนการผลิต เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในดา้นคุณภาพ,
รูปแบบ,และเวลา เพ่ือให้ลูกคา้เกดิความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งดา้นการให้บริการ และการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานในบริษทัจึงมีขั้นตอนตั้งแต่รับ Order จากลูกคา้จนถึง
การเรียกเกบ็บญัชีจากลูกหน้ีซ่ึงกระบวนการท่ีมีความส าคญัตอนหน่ึงคือ การจดัส่งสินค้าท่ีถูกตอ้ง 
แม่นย  าและสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการเรียกเกบ็ค่าสินคา้จากลูกคา้ คือขั้นตอนการเปิดบิล 
ใบก  ากบัภาษี ทางสยามอินเตอร์พลาสปัจจุบนัมีลูกคา้เพ่ิมมากข้ึนดว้ยการพฒันาขององค์กรท าให้มี
รูปแบบการเปิดใบก  ากบัภาษีท่ีหลากหลาย รายละเอียดและความตอ้งการของลูกคา้มีความแตกต่าง
กนัไป  จึงท าให้เกดิขอ้ผิดพลาดบ่อยคร้ัง ส่งผลให้ขอ้มูลของผลิตภณัฑ์เกดิความผิดพลาด ทาง
บริษทัจึงเลง็เห็นถึงความส าคญัในการเปิดใบก  ากบัภาษีจึงไดว้ิเคราะห์ถึงปัญหาและด าเนินการ
แกไ้ข โดยการท าบนัทึกรายละเอียดลูกคา้แต่ละราย เพ่ือให้การเปิดบิลใบก  ากบัภาษีถูกต้อง รวดเร็ว 
ไม่ให้เกดิการผิดพลาด และสามารถถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นได้ 
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Abstract 

Siam interplas limited experience in the field of plastic injection and mold making for 
more than 50 years of experience and experty. Sasommayaona ready for the company's 
management team that is focused on organizational development, customer access to the target 
groups to create customer satisfaction and confidence in products by modern technologies used in 
the production process to meet the needs of all customers.Nadan, quality, style, and time to give 
customers maximum satisfaction, as well as the services and solutions more effectively. The 
company has operations in steps from receiving Order from a customer through to collect the 
accounts receivable account, which is the process that is important now is to deliver the correct 
trade! Precision and can be used as evidence to charge goods by the customer is the process of 
turning Bill tax invoice . By Siam inter city sapatchuban have more clients with the development 
of the Organization, with a wide variety of tax invoice (s) open. The details and requirements of 
the customer, there is a difference. Thus causing frequent errors As a result, product information, 
an error occurs and the company realizes the importance of opening the tax invoice therefore 
analyze the problem and continue to edit. By recording details of individual customers to open a 
valid tax invoice bill quickly. An error occurred, and convey the next generation model. . 
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