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ที ่ FIN6511-015 

วนัที ่ 29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 

เร่ือง แจ้งกาํหนดการวางบิล และจ่ายเช็ค ประจาํปี 2566 

เรียน คู่ค้า คู่สัญญา และผู้เกีย่วข้องทุกท่าน 

 

ระเบียบการวางบิล / ระเบียบการชําระเงิน 

 ตามท่ี บริษทั รอแยลแคนอินดสัทรีส์ จาํกดั (“บริษัทฯ”) ไดซ้ื้อสินคา้และบริการจาก คู่คา้ คู่สัญญา (Supplier/Contractor) 

(“ท่าน”) และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่าน ในการน้ีบริษทัฯมีความประสงคท่ี์จะแจง้ให้ทราบถึงระเบียบการวางบิลและระเบียบการชาํระเงิน 

ดงัต่อไปน้ี 

1.ปฏิทนิการวางบิล–รับเช็ค ประจาํปี 2566  

• เร่ิมรับวางบิลและจ่ายเช็ค ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น. ตามวนัทาํการดงัตารางดา้นล่าง 

• กรณีเงินโอนบริษทัฯจะทาํการโอนเงินในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน  
 

เดือนในใบแจ้งหนี ้ วนัที่รับวางบิล วนัที่รับเช็ค 

ธันวาคม 2565 5,6 มกราคม  

 

 

 

 

 

 

                   วนัท่ีรับวางบิลของเดือนถดัไป 

มกราคม  6,7 กุมภาพนัธ์  

กมุภาพนัธ์ 6,7 มีนาคม 

มีนาคม 5,6 เมษายน 

เมษายน  4,5 พฤษภาคม 

พฤษภาคม 6,7 มิถุนายน 

มิถุนายน  6,7 กรกฎาคม 

กรกฎาคม  7,8 สิงหาคม 

สิงหาคม 6,7 กนัยายน 

กนัยายน 5,6 ตุลาคม 

ตุลาคม 6,7 พฤศจิกายน 

พฤศจิกายน 6,7 ธนัวาคม 

ธันวาคม มกราคม 2567 

 

2.เอกสารทีใ่ช้ในการวางบิล 

ลาํดบั รายการ ค่าสินค้า ค่าบริการ หมายเหตุ 

1 ใบสรุปวางบิล    

2 สําเนาใบกํากับภาษีท่ีมีตราประทับและลายเซ็นผู ้รับสินค้าตามท่ี

บริษทัฯกาํหนด 

   

3 ใบรับมอบงานและลายเซ็นผูรั้บมอบงานตามท่ีบริษทัฯกาํหนด  

(งานก่อสร้าง / งานซ่อม / งานจา้งทาํของ) 

-   
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ลาํดบั รายการ ค่าสินค้า ค่าบริการ หมายเหตุ 

4 สาํเนาใบสัง่ซ้ือสินคา้จากทางบริษทั (PO)    

5 ตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงินฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีลายมือผูรั้บเงินลงนาม   กรณีรับเงินโอนต้องแนบพร้อมกับ

ใบแจง้หน้ีทุกคร้ัง 

6 หนา้สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือ STATEMENT  

(กรณีบญัชีกระแสรายวนั)  

  กรณีซ้ือขายคร้ังแรก/ 

เปล่ียนเลขท่ีบญัชีสาํหรับรับเงิน 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯจะตอบหลกัฐานการรับใบวางบิลแก่ท่านผ่านทางอีเมล ์กรุณาแจง้อีเมลข์องท่านมาท่ี E-mail:fin@rcithailand.com 

หรือโทร 034-419333 ต่อ 1641, 1637 

2. ในกรณีท่ีเป็นค่าบริการ เช่น ค่าก่อสร้าง, ค่าซ่อม, ค่าจ้างทาํของ บริษัทฯจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย     

ใหแ้ก่ท่านโดยส่งไปยงัอีเมลท่ี์ท่านใหไ้วก้บับริษทัฯ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอขอบพระคุณในความร่วมมือในการปฏิบติัตามระเบียบขา้งตน้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อฝ่ายการเงิน    

โทรศพัท ์034-419333  ต่อ 1641 , 1637 

E-Mail finance@rcithailand.com 

กรณวีางบิลเกินวนัทีบ่ริษัทกําหนด  โปรดวางบิลในรอบเดือนถัดไป 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจะไม่รับวางบิลทีเ่กนิกาํหนด ไม่ว่ากรณใีด ๆ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางสาวศิริฉตัร ธนวชัรางกรู) 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
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คาํอธิบายเพิม่เติม 

1. หากรายละเอียดในใบส่งสินค้า/ใบกํากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี ไม่ตรงตามใบสั่งซ้ือ (PO) ทางบริษัทฯ จะไม่รับเอกสารไว ้         

และตอ้งแนบใบสัง่ซ้ือ (PO) ประกอบการการวางบิลทุกคร้ัง 

 

2. ในกรณีท่ีเป็นค่าบริการ เช่น ค่าก่อสร้าง, ค่าซ่อม, ค่าจา้งทาํของ หากไม่มีใบส่งมอบงาน และไม่มีการลงนามจากตวัแทนของ

บริษทัฯ จะถือวา่งานนั้นยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ บริษทัฯจะไม่รับวางบิลในทุกกรณี 

 

3. บริษัทฯจะรับวางบิลเฉพาะใบแจ้งหน้ี/ใบกํากับภาษีในเดือนท่ีส่งของแล้วเท่านั้ น และจะไม่รับเอกสารล่วงหน้า                   

เช่น ใบแจ้งหน้ีหรือใบกาํกับภาษีออกในเดือนมกราคม ท่านสามารถวางบิลในเดือนกุมภาพนัธ์ ส่วนเอกสารแจ้งหน้ี        

เดือนกุมภาพนัธ์จะตอ้งไปวางบิลในรอบถดัไปคือเดือนมีนาคม เป็นตน้ ซ่ึงท่านสามารถตรวจสอบวนัและเวลาจากตาราง          

การวางบิลท่ีบริษทัฯกาํหนด 

 

4. บริษัทฯไม่มีนโยบายการรับวางบิลทางไปรษณียห์รือ E-mail โดยจะรับวางบิล ท่ีกล่องรับเอกสารหน้าบริษัทเท่านั้ น                   

ท่ีอยูส่าํหรับวางบิล เลขท่ี 68 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 

 

5. การวางบิลจะตอ้งมีเอกสารครบถว้นตามระเบียบของบริษทัฯ หากไม่ครบ บริษทัฯจะถือวา่ไม่ไดว้างบิล 

 

6. การชาํระเงินทางบริษทัฯ จะทาํการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารตามท่ีท่านแจง้ความประสงคไ์ว ้ตามวนัท่ีในตารางการวางบิล 

กรณีเปล่ียนแปลงเลขท่ีบญัชีรับเงิน กรุณาติดต่อ E-mail: iwattana@rcithailand.com หรือโทร 034-419333 ต่อ 1346  

 

7. การชําระเงนิ บริษัทฯจะนับ Credit Term โดยเร่ิมจากวนัทีรั่บวางบิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อฝ่ายการเงิน    

โทรศพัท ์034-419333  ต่อ 1641 , 1637 

E-Mail finance@rcithailand.com 
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