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
ระเบียบการวางบิล / ระเบียบการชําระเงิน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เนื่องด้วยทางบริ ษทั โอร์กาโน่ (ประเทศไทย) จํากัด มีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ ผูจ้ าํ หน่าย (Supplier) ทุกบริ ษทั ทราบถึง ระเบียบการว าง
บิลและระเบียบการชําระเงิน ดังต่อไปนี้
1 .กรณี ท่ีมีการส่ งของอย่างเดียว ให้ส่งของพร้อมกับใบส่ งของ/ใบกาํ กับภาษี โดยจํานวนและมูลค่าสิ นค้าต้องตรงตาม ใบสั่งซื้ อ (P.O) หาก
ใบส่ งของ/ใบกํากับภาษีไม่ ตรงตามใบสั่ งซื้อ (P.O) ทางบริษทั ฯ จะไม่ รับเอกสารไว้ และต้ องแนบใบสั ่งซื้ อ (P.O) ทุกครั้งทีม่ กี ารส่ งเอกสารใบส่ งของ /
ใบกํากับภาษี (กรุณาส่ งเอกสารให้ กบั ทางบริษัท ภายในเดือนทีจ่ ัดทําเอกสาร)
2. กรณี ที่ท่านเป็ นผูร้ ับเหมาช่วง เมื่อทํางานเสร็ จ ต้องมีใบส่ งมอบงาน (ตัวจริงเท่านั้น ) พร้อมด้วยรู ปถ่าย (ถ้ามี ) โดยให้ ทางวิศวกร
ผูร้ ับผิดชอบงานของทาง บริ ษทั โอร์กาโน่ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูเ้ ซ็นรับมอบงาน ก่อนที่จะนํา
ใบแจ้งหนี้/ใบก ํากับภาษี ส่ งให้กบั ทางบริ ษทั ฯ ซึ่ งหากไม่มีใบส่ งมอบงานถือว่างานนั้นยังไม่เสร็ จสมบูรณ์ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับเอกสารใดๆ ทั้งสิ้ น
(กรุณาส่ งเอกสารให้ กบั ทางบริษทั ภายในเดือนทีจ่ ัดทําเอกสาร)
3. การวางบิล จะรับวางบิลตามข้อก ําหนดดังต่อไปนี้
3.1 สํ านักงานใหญ่ รับวางบิลเฉพาะใบแจ้งหนี้/ใบกาํ กับภาษี ในเดือนที่ส่งของแล้วเท่านั้น และจะไม่รับเอกสารข้ามเดือน ซึ่ งท่าน
สามารถเช็คจากตารางการวางบิลที่ให้ไว้ และหากไม่มีใบวางบิลมาให้ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ได้วางบิล เช่น ใบแจ้งหนี้ หรื อ ใบกาํ กับภาษีออกใน
เดือนมกราคม สามารถวางบิลได้เดือนกุมภาพันธ์ ตามวันที่ในตารางการวางบิล เป็ นต้น ทางบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายรับวางบิลทางโทรสาร และ จะรับ
วางบิล ณ อาคารเกษมทรัพย์ ชั้น 6 เลขที่ 89/1 ถนนวิภาวดีรังสิ ต จอมพล จตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
3.2 สาขาศรีราชา ทางผูจ้ าํ หน่ายสามารถติดต่อวางบิลได้ที่สาํ นักงานใหญ่ ณ อาคารเกษมทรัพย์ ชั้น 6 หรื อหากทางผูจ้ าํ หน่ายไม่
สะดวก สามารถส่ งเอกสารมาทางไปรษณี ย ์ EMS โดยทางผูจ้ าํ หน่ายต้องส่ งเอกสารมาให้ทางสํานักงานใหญ่ภายในเดือนที่ออกใบแจ้งหนี้/ใบกาํ กับภาษี
เท่านั้น และจะไม่รับเอกสารข้ามเดือน
สําหรับใบวางบิลต้องส่ งเอกสารให้ทางสํานักงานใหญ่กอ่ นวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเท่านั้น หากเอกสารถึงสํานักงานใหญ่เกินกาํ หนด
วันที่ดงั กล่าวจะถือเป็ นค่าใช้จ่ายของเดือนถัดไปและรอบการจ่ายชําระเป็ นของเดือนถัดไปทันที
4. การชําระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะทําการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ผจู้ าํ หน่ายแจ้งความประสงค์ไว้ ตามวันที่ในตารางการวางบิล
เอกสารทีใ่ ช้ ในการวางบิล
1. ใบสรุ ปวางบิล
2. สําเนาใบกาํ กับภาษี / ใบแจ้งหนี้
3. กรณี เป็ นงานบริ การ ต้องมีเอกสารใบรับมอบงานจากผูม้ ีอาํ นาจเซ็นต์อนุมตั ิ
4. สําเนาใบสั่งซื้ อสิ นค้าจากทางบริ ษทั (PO)
5. ต้นฉบับใบเสร็ จรับเงิน
การชําระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะโอนเงินให้ทุกสิ้ นเดือน (กรณี ตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเข้าภายในเดือน)
1. กรุ ณนําใบเสร็ จรับเงิน และใบกาํ กับภาษีพร้อมเซ็นต์ชื่อผูร้ ับเงิน มาในวันที่วางบิล
2. ในกรณี ที่เป็ นค่าบริ การ, ค่าซ่ อม, ค่าจ้างทําของ บริ ษทั ฯจะออกหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กบั ท่าน ดังนั้น ขอให้ ท่านมา
ติดต่ อขอรับหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ ายได้ ในวันทีท่ ่านมาวางบิลในเดือนถัดไป ถ้าในกรณี ท่ีท่านวางบิลทางไปรษณี ยก์ รุ ณาส่ ง
ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงบริ ษทั ของท่านพร้อมติดสแตมป์ มาให้เรี ยบร้อย ทางบริ ษทั ฯจะจัดส่ งหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ทางไปรษณี ยใ์ ห้ (ถ้าบริ ษทั ใดเป็ นงานจ้างทําหรื อค่าบริ การอื่นๆแต่อยู่ในเงื่อนไขที่กาํ หนดไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุคาํ ว่า
กรุณาอย่ าหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย ในใบกาํ กับภาษีหรื อใบแจ้งหนี้มาด้วย มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ทันที โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้าและไม่มีการแก้ไขยอดเงินให้ใหม่
หากมีขอ้ สงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวรัตน์ โทร 02-691-5444 ต่อ 104 หรื อ
E-Mail : account_ap@organothailand.com
ขอแสดงความนับถือ
แผนกบัญชี

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 2020 FOR BILLING / TRANSFER
ปฏิทินการวางบิล – โอนเงิน ประจําปี 2563
Invoice Month / เดือน

Billing / วางบิล

Transfer / โอนเงิน

11 February / กุมภาพันธ์

28 February / กุมภาพันธ์

February / กุมภาพันธ์

10 March / มีนาคม

31 March / มีนาคม

March / มีนาคม

10 April / เมษายน

30 April / เมษายน

April / เมษายน

11 May / พฤษภาคม

29 May / พฤษภาคม

May / พฤษภาคม

10 June / มิถุนายน

30 June / มิถุนายน

June / มิถุนายน

10 July / กรกฎาคม

31 July / กรกฎาคม

10 August / สิ งหาคม
10 September / กันยายน

31 August / สิ งหาคม
30 September / กันยายน

12 October / ตุลาคม

30 October / ตุลาคม

10 November / พฤศจิกายน

30 November / พฤศจิกายน

11 December / ธันวาคม

29 December / ธันวาคม

11 January / มกราคม 2564

29 January / มกราคม 2564

January / มกราคม

July / กรกฎาคม
August / สิ งหาคม
September / กันยายน
October / ตุลาคม
November / พฤศจิกายน
December / ธันวาคม

BILLING NOTE - เวลาวางบิล
เช้ า 09.30 น. – 11.30 น.
บ่ าย 13.30 น. – 16.30 น.
กรณีเกินวันที่กาํ หนดดังกล่าว โปรดใช้ วนั ที่ในรอบเดือนถัดไป
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์จะไม่รับวางบิลที่เกินกําหนด ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงแจ้ งให้ ทราบและโปรดดําเนินการตามด้ วย
หากมีข้อสงสั ยประการใดโปรดติดต่ อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ คุณเสาวรัตน์ โทร 02-691-5444 ต่ อ 104

เริ่มใช้ ปฏิทินตั้งแต่เดือน มกราคม 2563

