ประเภท

SUPPLIER

ขายสินค้า

วันที 29 มีนาคม 2561
เรือง ขอความร่ วมมือการสําเนาและจัดชุดเอกสารสําหรับการวางบิล
เรียน ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีบริษัท / ร้ านค้ า
ตามที บริษัท ฤทธา จํากัด ไ ด้ รับการร้ องเรียนจากบริษัท / ร้ านค้ า ต่ าง ๆ เป็ นจํานวนมาก เกียวกับการที บริษัท ฯ ทําเรืองการจ่ าย
เช็คล่ าช้ านัน เป็ นเพราะว่ า ขณะนี ทางบริษัท ได้ นําระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับการสังซือ , การรับของ , การบัญชี , และการเงินใหม่ มาใช้ เพือ
ความสะดวกในการจัดเก็บและบันทึกเอกสาร แต่ เนืองจากเป็ นระยะทีอยู่ในช่ วงการเปลียนแปลงให้ ระบบลงตัว จึงทําให้ เกิดการขัดข้ องในทาง
เดินเอกสารบ้ าง แต่ ทางบริษัท ฯ มิได้ เฉยเมยต่ อปัญหาดังกล่ าวข้ างต้ น
เพือความสะดวก และรวดเร็วในการทําเรืองจ่ าย จึงขอความกรุณาให้ ร้านค้ าจัดชุดเอกสารและระบุให้ ชัดเจน
ตามตัวอย่ างดังต่ อไปนี

ชุดที 1 สําหรับบัญชี

ชุดที 2 สําหรับ VAT

บัญชี

VAT

*
*
*
*
*

ประกอบด้ วย
ใบปะหน้ ามีคาํ ว่ า " บัญชี "
ใบวางบิลตัวจริง + สําเนา
สําเนาใบกํากับภาษี
ต้ นฉบับใบส่ งของชัวคราว
สําเนาใบสังซือ PO.

ประกอบด้ วย
* ใบปะหน้ ามีคาํ ว่ า " VAT "
* ต้ นฉบับใบกํากับภาษี

สําหรับประเภท SUPPLIER ท่ านสามารถวางบิลได้ ในวันพฤหัสบดี, วันศุกร์ และวันจันทร์ ของทุกสัปดาห์
(ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) และท่ านสามารถรับเช็คได้ ในวันอังคารและวันพุธ ของทุกสัปดาห์ (ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ในกรณีทท่ี านจะวางบิลเงินค่ ามัดจํา (ตามทีระบุไว้ ใน PO) ท่ านสามารถวางบิลได้ ในวันอังคารและวันพุธของทุกสัปดาห์
(ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
จึงเรียนมาเพือทราบและขอขอบคุณสําหรับความร่ วมมือในการฏิบัตติ ามเพือมิให้ เกิดความล่ าช้ าในการชําระเงิน

ทังนีเริมตังแต่ 29 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป
หากท่ านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ ที ฝ่ ายบัญชี โทร.0-2105-5000 คุณพิมผกา ต่ อ 1539/ คุณประภาพร ต่ อ 1517

SubContractor

ประเภท

ผูร้ บั เหมา

วันที 29 มีนาคม 2561
เรือง ขอความร่ วมมือการสําเนาและจัดชุดเอกสารสําหรับการวางบิล
เรียน ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีบริษัท / ร้ านค้ า
ตามที บริษัท ฤทธา จํากัด ไ ด้ รับการร้ องเรียนจากบริษัท / ร้ านค้ า ต่ าง ๆ เป็ นจํานวนมาก เกียวกับการที บริษัท ฯ ทําเรืองการจ่ าย
เช็คล่ าช้ านัน เป็ นเพราะว่ า ขณะนี ทางบริษัท ได้ นําระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับการสังซือ , การรับของ , การบัญชี , และการเงินใหม่ มาใช้ เพือ
ความสะดวกในการจัดเก็บและบันทึกเอกสาร แต่ เนืองจากเป็ นระยะทีอยู่ในช่ วงการเปลียนแปลงให้ ระบบลงตัว จึงทําให้ เกิดการขัดข้ องในทาง
เดินเอกสารบ้ าง แต่ ทางบริษัท ฯ มิได้ เฉยเมยต่ อปัญหาดังกล่ าวข้ างต้ น
เพือความสะดวก และรวดเร็วในการทําเรืองจ่ าย จึงขอความกรุณาให้ ร้านค้ าจัดชุดเอกสารและระบุให้ ชัดเจน
ตามตัวอย่ างดังต่ อไปนี
ประกอบด้ วย

ชุดที 1 สําหรับบัญชี

บัญชี

*
*
*
*
*
*
*
*

ใบปะหน้ ามีคาํ ว่ า " บัญชี "
ใบวางบิลตัวจริง +สําเนา
ใบส่ งมอบงานตัวจริง
สําเนาใบสังซือ PO.
สําเนาใบกํากับภาษี (ค่ าวัสดุ)
ต้ นฉบับใบแจ้ งหนี (ค่ าแรง)
ตาราง Payment
Retention ใบที 1- 5
ประกอบด้ วย

ชุดที 2 สําหรับ VAT
(ถ้ าท่ านออกพร้ อมใบแจ้ งหนี)

VAT

* ใบปะหน้ ามีคาํ ว่ า " VAT "
* ต้ นฉบับใบกํากับภาษี (ค่ าวัสดุ)

สําหรับประเภท Subcontractor และวางบิลเงินมัดจํา (ตามทีระบุไว้ ใน PO) ท่ านสามารถวางบิล / รับเช็ค ได้ ในวันอังคาร
และวันพุธของทุกสัปดาห์ (ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
จึงเรียนมาเพือทราบและขอขอบคุณสําหรับความร่ วมมือในการฏิบัตติ ามเพือมิให้ เกิดความล่ าช้ าในการชําระเงิน

ทังนีเริมตังแต่ 29 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป
หากท่ านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ ที ฝ่ ายบัญชี โทร.0-2105-5000 คุณพิมผกา ต่ อ 1539/ คุณประภาพร ต่ อ 1517

Service / Rental
การบริการ,ขนส่ง / การเช่า

ประเภท

วันที 29 มีนาคม 2561
เรือง ขอความร่ วมมือการสําเนาและจัดชุดเอกสารสําหรับการวางบิล
เรียน ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีบริษัท / ร้ านค้ า
ตามที บริษัท ฤทธา จํากัด ไ ด้ รับการร้ องเรียนจากบริษัท / ร้ านค้ า ต่ าง ๆ เป็ นจํานวนมาก เกียวกับการที บริษัท ฯ ทําเรืองการจ่ าย
เช็คล่ าช้ านัน เป็ นเพราะว่ า ขณะนี ทางบริษัท ได้ นําระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับการสังซือ , การรับของ , การบัญชี , และการเงินใหม่ มาใช้ เพือ
ความสะดวกในการจัดเก็บและบันทึกเอกสาร แต่ เนืองจากเป็ นระยะทีอยู่ในช่ วงการเปลียนแปลงให้ ระบบลงตัว จึงทําให้ เกิดการขัดข้ องในทาง
เดินเอกสารบ้ าง แต่ ทางบริษัท ฯ มิได้ เฉยเมยต่ อปัญหาดังกล่ าวข้ างต้ น
เพือความสะดวก และรวดเร็วในการทําเรืองจ่ าย จึงขอความกรุณาให้ ร้านค้ าจัดชุดเอกสารและระบุให้ ชัดเจน
ตามตัวอย่ างดังต่ อไปนี

ชุดที 1 สําหรับบัญชี

บัญชี

ประกอบด้ วย
* ใบปะหน้ ามีคาํ ว่ า " บัญชี "
* ใบวางบิลตัวจริง + สําเนา
* ตันฉบับใบแจ้ งหนี
* ใบส่ งมอบงานตัวจริง หรือ
ตารางบันทึกเวลา และ
สําเนาสัญญาเช่ า
* สําเนาใบสังซือ
ประกอบด้ วย

ชุดที 2 สําหรับ VAT
(ถ้ าท่ านออกพร้ อมใบแจ้ งหนี)

VAT

* ใบปะหน้ ามีคาํ ว่ า " VAT "
* ต้ นฉบับใบกํากับภาษี (ค่ าวัสดุ)

สําหรับประเภท Service / Rental ท่ านสามารถวางบิลได้ ในวันพฤหัสบดี, วันศุกร์ และวันจันทร์ ของทุกสัปดาห์
(ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) และท่ านสามารถรับเช็คได้ ในวันอังคารและวันพุธ ของทุกสัปดาห์ (ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ในกรณีทท่ี านจะวางบิลเงินค่ ามัดจํา (ตามทีระบุไว้ ใน PO) ท่ านสามารถวางบิลได้ ในวันอังคารและวันพุธของทุกสัปดาห์
(ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
จึงเรียนมาเพือทราบและขอขอบคุณสําหรับความร่ วมมือในการฏิบัตติ ามเพือมิให้ เกิดความล่ าช้ าในการชําระเงิน

ทังนีเริมตังแต่ 29 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป
หากท่ านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ ที ฝ่ ายบัญชี โทร.0-2105-5000 คุณพิมผกา ต่ อ 1539/ คุณประภาพร ต่ อ 1517

