
 
           

 
                                                  วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563 

ระเบยีบการวางบลิ / ระเบยีบการชําระเงนิ 
 

  เน่ืองดว้ยทางบริษทั โอร์กาโน่ (ประเทศไทย) จาํกดั  มีความประสงคท่ี์จะแจง้ให ้ ผูจ้าํหน่าย (Supplier)  ทุกบริษทัทราบถึงระเบียบการวาง
บิลและระเบียบการชาํระเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

1 .กรณีท่ีมีการส่งของอยา่งเดียว ใหส่้งของพร้อมกบัใบส่งของ/ใบกาํกบัภาษี โดยจาํนวนและมูลค่าสินคา้ตอ้งตรงตามใบสั่งซ้ือ (P.O)  หาก
ใบส่งของ/ใบกํากับภาษีไม่ตรงตามใบส่ังซ้ือ (P.O) ทางบริษัทฯ จะไม่รับเอกสารไว้ และต้องแนบใบส่ังซ้ือ (P.O)  ทุกคร้ังที่มีการส่งเอกสารใบส่งของ/ 
ใบกาํกบัภาษ ีและกรุณาส่งใบส่งของ/ใบกาํกบัภาษ ีสําหรับ วนัที ่1-25 ของแต่ละเดอืน กลบัมายงัทางสํานักงานใหญ่ ภายในวนัที ่25 ของเดอืน 

 2. กรณีท่ีท่านเป็นผูรั้บเหมาช่วง เม่ือทาํงานเสร็จ ต้องมีใบส่งมอบงาน (ตัวจริงเท่าน้ัน) พร้อมด้วยรูปถ่าย (ถา้มี) โดยให้ทางวิศวกร
ผูรั้บผดิชอบงานของทาง บริษทั โอร์กาโน่ (ประเทศไทย) จาํกดั   เป็นผูเ้ซ็นรับมอบงาน ก่อนท่ีจะนาํใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบัภาษี  ส่งใหก้บัทางบริษทัฯ  ซ่ึง
หากไม่มีใบส่งมอบงานถือวา่งานนั้นยงัไม่เสร็จสมบูรณ์  ทางบริษทั ฯ จะไม่รับเอกสารใดๆ ทั้งส้ิน และกรุณาส่งใบส่งของ/ใบกํากับภาษี สําหรับ วันที ่
1-25 ของแต่ละเดอืน กลบัมายงัทางสํานักงานใหญ่ ภายในวนัที ่25 ของเดอืน 

3. การวางบิล จะรับวางบิลตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี     
          3.1  สํานักงานใหญ่   รับวางบิลเฉพาะใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบัภาษี ในเดือนท่ีส่งของแลว้เท่านั้น และจะไม่รับเอกสารขา้มเดือน  ซ่ึงท่าน

สามารถเช็คจากตารางการวางบิลท่ีใหไ้ว ้และหากไม่มีใบวางบิลมาให้  ทางบริษทัฯ  จะถือวา่ไม่ไดว้างบิล เช่น ใบแจง้หน้ี หรือ ใบกาํกบัภาษีออกใน
เดือนมกราคม สามารถวางบิลไดเ้ดือนกุมภาพนัธ์ ตามวนัท่ีในตารางการวางบิล เป็นตน้   ทางบริษทัฯ ไม่มีนโยบายรับวางบิลทางโทรสาร และจะรับ
วางบิล ณ อาคารเกษมทรัพย ์ชั้น 6  เลขท่ี 89/1  ถนนวภิาวดีรังสิต  จอมพล จตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900  

           3.2  สาขาศรีราชา  ทางผูจ้าํหน่ายสามารถติดต่อวางบิลไดท่ี้สํานกังานใหญ่ ณ อาคารเกษมทรัพย ์ชั้น 6  หรือหากทางผูจ้าํหน่ายไม่
สะดวก สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย ์EMS โดยทางผูจ้าํหน่ายตอ้งส่งเอกสารมาใหท้างสาํนกังานใหญ่ภายในเดือนท่ีออกใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบัภาษี
เท่านั้น และจะไม่รับเอกสารขา้มเดือน 

          สาํหรับใบวางบิลตอ้งส่งเอกสารใหท้างสาํนกังานใหญ่ก่อนวนัท่ี 10 ของเดือนถดัไปเท่านั้น หากเอกสารถึงสาํนกังานใหญ่เกินกาํหนด
วนัท่ีดงักล่าวจะถือเป็นค่าใชจ่้ายของเดือนถดัไปและรอบการจ่ายชาํระเป็นของเดือนถดัไปทนัที  

4. การชาํระเงิน ทางบริษทัฯ จะทาํการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารตามท่ีผูจ้าํหน่ายแจง้ความประสงคไ์ว ้ ตามวนัท่ีในตารางการวางบิล 
 

เอกสารทีใ่ช้ในการวางบลิ 
1. ใบสรุปวางบิล 
2. สาํเนาใบกาํกบัภาษี / ใบแจง้หน้ี 
3. กรณีเป็นงานบริการ ตอ้งมีเอกสารใบรับมอบงานจากผูมี้อาํนาจเซ็นตอ์นุมติั 
4. สาํเนาใบสัง่ซ้ือสินคา้จากทางบริษทั (PO) 
5. ตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงิน  

การชําระเงนิ   ทางบริษทัฯ จะโอนเงินใหทุ้กส้ินเดือน (กรณีตรงกบัวนัหยดุจะเล่ือนเขา้ภายในเดือน) 
1.  กรุณนาํใบเสร็จรับเงิน และใบกาํกบัภาษีพร้อมเซ็นตช่ื์อผูรั้บเงิน มาในวนัท่ีวางบิล 
2. ในกรณีท่ีเป็นค่าบริการ, ค่าซ่อม, ค่าจา้งทาํของ  บริษทัฯจะออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี  ณ ท่ีจ่ายใหก้บัท่าน  ดงัน้ัน ขอให้ท่านมา

ติดต่อขอรับหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ทีจ่่ายได้ ในวนัทีท่่านมาวางบลิในเดอืนถัดไป  ถา้ในกรณีท่ีท่านวางบิลทางไปรษณียก์รุณาส่ง
ซองจดหมายจ่าหนา้ซองถึงบริษทัของท่านพร้อมติดสแตมป์มาใหเ้รียบร้อย  ทางบริษทัฯจะจดัส่งหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
ทางไปรษณียใ์ห ้(ถา้บริษทัใดเป็นงานจา้งทาํหรือค่าบริการอ่ืนๆแต่อยูใ่นเง่ือนไขท่ีกาํหนดไม่ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ใหร้ะบุคาํวา่  
กรุณาอย่าหักภาษ ีณ ทีจ่่าย ในใบกาํกบัภาษีหรือใบแจง้หน้ีมาดว้ย มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ทนัที  โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้และไม่มีการแกไ้ขยอดเงินใหใ้หม่ 

หากมีขอ้สงสยัประการใดโปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ คุณเสาวรัตน์ โทร 02-691-5444  ต่อ 104  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 2021 FOR BILLING / TRANSFER 

ปฏิทนิการวางบิล – โอนเงนิ  ประจําปี 2564 
 

 
Invoice Date / ลงวนัที่ Invoice Month / เดอืน Billing Date / วนัทีรั่บวางบิล Transfer Date / วนัทีโ่อนเงนิ 

1 - 25 January / มกราคม 10 February / กุมภาพนัธ์ 25 February / กุมภาพนัธ์ 
1 - 25 February / กมุภาพนัธ์ 10  March / มีนาคม 31 March / มีนาคม 
1 – 25 March / มีนาคม 09  April / เมษายน 30  April / เมษายน 
1 - 25 April / เมษายน 10 May / พฤษภาคม 31 May / พฤษภาคม 
1 - 25 May / พฤษภาคม 10  June / มิถุนายน 30  June / มิถุนายน 
1 - 25 June / มิถุนายน 09  July / กรกฎาคม 30  July / กรกฎาคม 
1 - 25 July / กรกฎาคม 10  August / สิงหาคม 31  August / สิงหาคม 
1 - 25 August / สิงหาคม 10  September / กนัยายน 30  September / กนัยายน 
1 - 25 September / กนัยายน 11  October / ตุลาคม 29  October / ตุลาคม 
1 - 25 October / ตุลาคม 10 November / พฤศจิกายน      30  November / พฤศจิกายน 
1 - 25 November / พฤศจิกายน 09  December / ธนัวาคม 30  December / ธนัวาคม 
1 - 25 December / ธนัวาคม 10  January / มกราคม  2565 31  January / มกราคม  2565  

BILLING NOTE -  เวลาวางบิล   
 เช้า    09.30 น. – 11.30 น.  
  บ่าย   13.30 น. – 16.30 น. 

 
     
                              

                                                      
 
 

หากมข้ีอสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามเพิม่เติมได้ที ่คุณเสาวรัตน์ โทร 02-691-5444  ต่อ 104   
 

เร่ิมใช้ปฏิทนิตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 
 
 

กรณเีกนิวนัทีก่าํหนดดงักล่าว โปรดใช้วนัทีใ่นรอบเดือนถัดไป 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจะไม่รับวางบิลทีเ่กนิกาํหนด ไม่ว่ากรณใีด ๆ 
จึงแจ้งให้ทราบและโปรดดําเนินการตามด้วย 

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 
 


