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บทคดัย่อ 

บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จ ากัด เกิดจากการรวมตัวกันของผู้มีประสบการณ์ในวงการ
พลาสติกมากว่า 30 ปี บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตทุ่นจ๊ิกซอว์ลอยน ้า รายแรกในประเทศไทย อีกทั้งยังจัด
จ าหน่ายผลติภัณฑ์ทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ  ผลติภัณฑ์พลาสติกที่น่าสนใจของบริษัท
อาทิเช่น ทุ่นจ๊ิกซอว์ลอยน ้า  แผงกั้นจราจร  แผ่นพืน้สนามฟุตซอล ห้องน ้าส าเร็จรูป ทุ่นผูกเรือ 
อุปกรณ์ก่อสร้างพลาสติก ทุ่นเกือกม้า ทุ่นกันแนว ทุ่นไข่ปลา ถังขยะพลาสติก เป็นต้น ซ่ึงการจะ
ด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตน้ันต้องยอมรับว่าส่วนหน่ึงก็ขึ้นอยู่ที่การด าเนินงานวางแผนจัดการ
เกี่ยวกับด้านการเงิน  การจัดสรรงบประมาณใช้จ่ายได้อย่างถูกวิธีด้วย ดังน้ันการจัดสรรเกี่ยวกับ
งานทางการบัญชี-การเงิน จึงถือเป็นส่ิงที่จ าเป็นในการด าเนินงาน และการที่จะท าให้งานบัญชีน้ัน
เป็นเร่ืองทีง่่ายขึน้ ผู้จัดท าจึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือแผนกบัญชีโดยการสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่
ท างานอยู่ในแผนกบัญชี ของบริษัท เพือ่จัดท าเป็นคู่มือให้แก่ผู้ที่จะมาสมัครงานแผนกบัญชีที่น่ี รู้ว่า
เบือ้งต้นการท างานหรือขั้นตอนการด าเนินงานแผนกบัญชีของทีบ่ริษัท ว่ามีการท างานภายในแผนก
บัญชีอย่างไร รวมทั้งสอนวธีิการใช้โปรแกรม MY ACCOUNT เบือ้งต้นที่เราสามารถลงได้เลย เช่น
สินค้าส าเร็จรูป/เงินสดจ่าย หรือท าการเปิดบิลส่งของ เป็นต้น เพื่อเป็นคู่มือให้บริษัทได้น าเก็บไว้ให้
แผนกบัญชี และเพื่อให้บุคคลที่จะมาเร่ิมปฏิบัติงานในแผนกบัญชีของบริษัท ได้เรียนรู้ระบบการ
ท างานของแผนกบัญชีของบริษัทเพือ่ความถูกต้องและประหยดัเวลาในการด าเนินงานให้เร็วขึน้ 

 
ค าส าคัญ:  1.ระบบงานของแผนกบัญชีบริษัท 

2.คู่มือการท างานของแผนกบัญชีบริษัท ได อ ิชิ พลาสติค จ ากดั 
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Abstract 

Daiichi Plastic Co., Ltd. was established from a combination of people who have 

experienced in plastics industry for over 30 years. The company is the first manufacturer of 

floating jigsaw pontoon in Thailand and a distributor that sells its products in the country 

and also exports them to overseas. The interesting plastic products of the company are such 

as floating pontoon, traffic series, versatile yard, mobile toilet, boat holding buoy, plastic 

construction equipment, horseshoe buoy, line buoy, dot-line buoy, plastic garbage and etc. 

Growing business is considered to be depending on correct implementation of financial 

planning and budget allocation as well. Therefore, allocation of accounting – financial work 

is necessary for operation and to make accounting department work easier. The researcher 

has issued a manual for accounting department by inquiries from the officers who were 

working in the accounting department of the company to launch a manual for applicants 

who apply for the accounting department in the company to know basic operating 

procedures of the accounting department of the company. For example, work methods 

within the accounting department including primary using instruction of MY ACCOUNT 

Basic Program that we can install it immediately, such as instant products / cashes or 

issuing bills to be a guideline for the company, being kept in the accounting department and 

a manual that can enable peoples who start working in the accounting department of the 

company learn work operations of the department to ensure accuracy and save time in the 

operations to be more rapidly. 
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