
 
           

 
                                                  วนัที่ 6 ธนัวาคม 2560 

ระเบียบการวางบิล / ระเบียบการช าระเงิน 
 

 เน่ืองดว้ยทางบริษทั โอร์กาโน่ (ประเทศไทย) จ ากดั  มีความประสงคท่ี์จะแจง้ให ้ ผูจ้  าหน่าย (Supplier)  ทุกบริษทัทราบถึง ระเบียบการวาง
บิลและระเบียบการช าระเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

1 .กรณีท่ีมีการส่งของอย่างเดียว ใหส่้งของพร้อมกบัใบส่งของ/ใบก  ากบัภาษี โดยจ านวนและมูลค่าสินคา้ตอ้งตรงตาม ใบสั่งซ้ือ (P.O)  หาก
ใบส่งของ/ใบก ากบัภาษีไม่ตรงตามใบส่ังซื้อ (P.O) ทางบริษัทฯ จะไม่รับเอกสารไว้ และต้องแนบใบส่ังซื้อ  (P.O)  ทกุคร้ังทีม่ีการส่งเอกสารใบส่งของ / 
ใบก ากบัภาษี 

 2. กรณีท่ีท่านเป็นผูรั้บเหมาช่วง เม่ือท างานเสร็จ ตอ้งมีใบส่งมอบงาน  (ตัวจริงเท่านั้น ) พร้อมดว้ยรูปถ่าย (ถา้มี ) โดยให้ ทางวิศวกร
ผูรั้บผิดชอบงานของทาง บริษทั โอร์กาโน่ (ประเทศไทย) จ ากดั   เป็นผูเ้ซ็นรับมอบงาน กอ่นท่ีจะน า 
ใบแจง้หน้ี/ใบก  ากบัภาษี  ส่งใหก้บัทางบริษทัฯ  ซ่ึงหากไม่มีใบส่งมอบงานถือว่างานนั้นยงัไม่เสร็จสมบูรณ์  ทางบริษทั ฯ จะไม่รับเอกสารใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การวางบิล จะรับวางบิลตามขอ้ก  าหนดดงัต่อไปน้ี     
          3.1  ส านักงานใหญ่   รับวางบิลเฉพาะใบแจง้หน้ี/ใบก  ากบัภาษี ในเดือนท่ีส่งของแลว้เท่านั้น และจะไม่รับเอกสารขา้มเดือน  ซ่ึงท่าน

สามารถเช็คจากตารางการวางบิลท่ีใหไ้ว ้และหากไม่มีใบวางบิลมาให ้ ทางบริษทัฯ  จะถือว่าไม่ไดว้างบิล  เช่น ใบแจง้หน้ี หรือ ใบก  ากบัภาษีออกใน
เดือนมกราคม สามารถวางบิลไดเ้ดือนกุมภาพนัธ์ ตามวนัท่ีในตารางการวางบิล เป็นตน้   ทางบริษทัฯ ไม่มีนโยบายรับวางบิลทางโทรสาร และ จะรับ
วางบิล ณ อาคารเกษมทรัพย ์ชั้น 6  เลขท่ี 89/1  ถนนวิภาวดีรังสิต  จอมพล จตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900  

           3.2  สาขาศรีราชา  ทางผูจ้  าหน่ายสามารถติดต่อวางบิลไดท่ี้ส านกั งานใหญ่ ณ อาคาร เกษมทรัพย์  ชั้น 6  หรือหากทางผูจ้  าหน่ายไม่
สะดวก สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย ์EMS โดยทางผูจ้  าหน่ายตอ้งส่งเอกสารมาใหท้างส านกังานใหญ่ภายในเดือนท่ีออกใบแจง้หน้ี/ใบก  ากบัภาษี
เท่านั้น และจะไม่รับเอกสารขา้มเดือน 

          ส าหรับใบวางบิลตอ้งส่งเอกสารใหท้างส านกังานใหญ่กอ่นวนัท่ี 10 ของเดือนถดัไปเท่านั้น หากเอกสารถึงส านกังานใหญ่เกนิก  าหนด
วนัท่ีดงักล่าวจะถือเป็นค่าใชจ่้ายของเดือนถดัไปและรอบการจ่ายช าระเป็นของเดือนถดัไปทนัที  

4. การช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะท าการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารตามท่ีผูจ้  าหน่ายแจง้ความประสงคไ์ว ้ ตามวนัท่ีในตารางการวางบิล 
 

เอกสารทีใ่ช้ในการวางบิล 
1. ใบสรุปวางบิล 
2. ส าเนาใบก  ากบัภาษี / ใบแจง้หน้ี 
3. กรณีเป็นงานบริการ ตอ้งมีเอกสารใบรับมอบงานจากผูมี้อ  านาจเซ็นตอ์นุมติั 
4. ส าเนาใบสั่งซ้ือสินคา้จากทางบริษทั (PO) 
5. ตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงิน  

การช าระเงิน   ทางบริษทัฯ จะโอนเงินใหทุ้กส้ินเดือน (กรณีตรงกบัวนัหยุดจะเล่ือนเขา้ภายในเดือน) 
1.  กรุณน าใบเสร็จรับเงิน และใบก  ากบัภาษีพร้อมเซ็นตช่ื์อผูรั้บเงิน มาในวนัท่ีวางบิล 
2. ในกรณีท่ีเป็นค่าบริการ, ค่าซ่อม, ค่าจา้งท าของ  บริษทัฯจะออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี  ณ ท่ีจ่ายใหก้บัท่าน  ดังนั้น ขอให้ท่านมา

ติดต่อขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่ายได้ ในวันทีท่่านมาวางบิลในเดือนถัดไป  ถา้ในกรณีท่ีท่านวางบิลทางไปรษณียก์รุณาส่ง
ซองจดหมายจ่าหนา้ซองถึงบริษทัของท่านพร้อมติดสแตมป์มาใหเ้รียบร้อย  ทางบริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ าย
ทางไปรษณียใ์ห ้(ถา้บริษทัใดเป็นงานจา้งท าหรือค่าบริการอ่ืนๆแต่อยู่ในเง่ือนไขท่ีก  าหนดไม่ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ใหร้ะบุค าว่า  
กรุณาอย่าหักภาษี ณ ทีจ่่าย  ในใบก  ากบัภาษีหรือใบแจง้หน้ีมาดว้ย มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ทนัที  โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้และไม่มีการแกไ้ขยอดเงินใหใ้หม่ 

หากมีขอ้สงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ คุณธันย์ชนม์ โทร 02-691-5444  ต่อ 106  หรือ   
E-Mail :  account_ap@organothailand.com   
          

ขอแสดงความนบัถือ 
 
                แผนกบญัชี 
 

 

ORGANO (THAILAND)  CO., LTD. 
Head Office  Address :  89/1 Kasemsap Building 6th Floor 
Viphavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok  10900, Thailand 
Tel. (02) 691-5402-3, (02) 691-5444  Fax. (02) 691-5432 Tax ID : 0105532022151 



 

 

    

 

 
CALENDAR 2018 FOR BILLING / TRANSFER 

ปฏิทินการวางบิล – โอนเงิน  ประจ าปี 2018 
 

Invoice Month / เดือน Billing / วางบิล Transfer  / โอนเงิน 

January / มกราคม 12 February / กุมภาพนัธ์ 28  February / กุมภาพนัธ์ 

February / กุมภาพนัธ์ 12  March / มีนาคม 30  March / มีนาคม 

March / มีนาคม 10  April / เมษายน 30  April / เมษายน 

April / เมษายน 10 May / พฤษภาคม 31  May / พฤษภาคม 

May / พฤษภาคม 11  June / มิถุนายน 29  June / มิถุนายน 

June / มิถุนายน 10  July / กรกฎาคม 31  July / กรกฎาคม 

July / กรกฎาคม 10  August / สิงหาคม 31  August / สิงหาคม 
August / สิงหาคม 10  September / กนัยายน 28  September / กนัยายน 

September / กนัยายน 10  October / ตุลาคม 31  October / ตุลาคม 

October / ตุลาคม 12 November / พฤศจิกายน      30  November / พฤศจิกายน 

November / พฤศจิกายน 11  December / ธนัวาคม 28  December / ธนัวาคม 

December / ธนัวาคม 10  January / มกราคม  2562 31  January / มกราคม  2562  
BILLING NOTE -  เวลาวางบิล   

 เช้า    09.30 น. – 11.30 น.  
  บ่าย   13.30 น. – 17.00 น. 

 
     
                              

                                                      
 
 

 

 

เร่ิมใช้ปฏิทินตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 
 

 

กรณเีกนิวนัที่ก าหนดดังกล่าว โปรดใช้วนัที่ในรอบเดือนถัดไป 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับวางบิลที่เกนิก าหนด ไม่ว่ากรณใีด  ๆ

จงึแจ้งให้ทราบและโปรดด าเนินการตามด้วย 

ORGANO (THAILAND)  CO., LTD. 
Head Office  Address :  89/1 Kasemsap Building 6th Floor 
Viphavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok  10900, Thailand 
Tel. (02) 691-5402-3, (02) 691-5444  Fax. (02) 691-5432 Tax ID : 0105532022151 
 


