
บริษัท เมอริทซอฟท จํากัด
48/153  ซ.พระรามเกา 43 (ถนนเสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-678-1223-4 Fax. 02-678-1225  Hot Line  089-482-0415, 089-482-2228
เลขประจําตัวผูเสียภาษ ี3031357716

รหัสลูกคา C-01 วันที่ 15/4/51
Code Date
นามลูกคา บริษัทอรุณทิพยพาวเวอร จํากัด เลขที่ SI/5104125
Name No
ที่อยู 104 ม. 2  ต.จอมทอง อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 พนักงานขาย ขจรวิทย
Address Sales man
ใบส่ังซ้ือเลขที่ PO5201/078 กําหนดชําระเงิน 15 วัน
PO NO. Term

ลําดับ
No
1 E-00JK-RB01 เคร่ืองรูดบัตร RB01 1 เคร่ือง
2 B-KING-JGH เคร่ืองปมลม KING-002JGH 1 เคร่ือง
3 CARD-001-A บัตรรูด 1 ใบ
4 DF-12-2 เกาอี้วางแขนนวม 1 ตัว
5 DF1000 โตะทํางาน  150x80x75 1 ตัว
6 DF-1800 ช้ันวางซีดี 1 อัน
7 DF-1632 โตะคอมพิวเตอร 135x80x75 1 ตัว
8
8
9

10

รวมราคา/Sub Total
สวนลด/Discount
คงเหลือ/Net Total
ภาษีมูลคาเพิ่ม / Vat  7%

สามแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดรอยหกสิบหาบาทเจ็ดสิบสตางค ยอดเงินสุทธิ / Grand Total
ไดรับสินคาตรารายการขางบนน้ี ไวถูกตองแลว ถาสินคาไมเรียบรอยตองแจงภายใน 5 วัน มิฉะน้ันจะไมรับผิดชอบใดๆ
บริษัทฯจะออกใบเสร็จรับเงิน เม่ือไดมีการชําระเงินเรียบรอยแลว บัญชีท่ีคางเกินกําหนด บริษัทฯ จะคิดดอกเบ้ียในอัตราของธนาคาร
ขณะน้ันโปรดสั่งจายเช็คในนามของ "บริษัทเมอริทซอฟท จํากัด" และขีดครอมดวยคําวา "A/C PAYEE ONLY"

............................................... …………………………………………………………………… ………………………………
วันที่/Date ………………… วันที่/Date ……….…………… วันที่/Date ……….…………… วันที่/Date ……….……………

4,500.00      4,500.00              

346,510.00   

18,000.00    18,000.00            
1,500.00      1,500.00              
3,500.00      3,500.00              

370,765.70   
24,255.70    

346,510.00   ผิด ตก ยกเวน E. & O.E.

-               

ไดรับสินคาตามรายการถูกตองแลว
ผูจัดการ/Managerผูรับเงิน/Collectorผูสงของ/Delivered byผูรับของ/Received by

10.00           10.00                   
300,000.00   300,000.00          
19,000.00    19,000.00            
AmountDiscountUnitQuantiryDescriptionCode

 ( ตนฉบับ )
ใบสงของ/ใบกํากับภาษี/ใบแจงหนี้

จํานวนเงินสวนลดหนวยละจํานวนรายละเอียดรหัสสินคา

ตัวอยาง
แบบฟอรม
พิมพ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


บริษัท เมอริทซอฟท จํากัด
48/153  ซ.พระรามเกา 43 (ถนนเสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-678-1223-4 Fax. 02-678-1225  Hot Line  089-482-0415, 089-482-2228
เลขประจําตัวผูเสียภาษ ี3031357716

รหัสลูกคา C-01 วันที่ 16/4/51
Code Date
นามลูกคา บริษัทอรุณทิพยพาวเวอร จํากัด เลขที่ SM/5104001
Name No
ที่อยู 104 ม. 2  ต.จอมทอง อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 พนักงานขาย ขจรวิทย
Address Sales man
หมายเหตุ องถึง กําหนดชําระเงิน 30 วัน
Remark Term

ลําดับ
No
1 B-KING-JGH เคร่ืองปมลม KING-002JGH 1 เคร่ือง

สามแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน รวมราคา/Sub Total
สาเหตุการลดหนี้ : สวนลด/Discount
สินคาเปลี่ยนยี่หอ คงเหลือ/Net Total

ภาษีมูลคาเพิ่ม / Vat  7%
ยอดเงินสุทธิ / Grand Total

ผูรับของ/Received by ผูสงของ/Delivered by ผูจัดการ/Manager

5104125

Cerdit Note
ใบลดหน้ี

QuantiryDescriptionCode
จํานวนเงินสวนลดหนวยละจํานวนรายละเอียดรหัสสินคา

300,000.00   

300,000.00   300,000.00          
AmountDiscountUnit

321,000.00   
21,000.00    

300,000.00   
-               

วันที่/Date ……….……………วันที่/Date ……….……………วันที่/Date …………………
……………………………………………………………………...............................................

ตัวอยาง
แบบฟอรม
พิมพ
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บริษัท เมอริทซอฟท จํากัด
48/153  ซ.พระรามเกา 43 (ถนนเสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-678-1223-4 Fax. 02-678-1225  Hot Line  089-482-0415, 089-482-2228
เลขประจําตัวผูเสียภาษ ี3031357716

รหัสลูกคา C-01 วันที่ 30/4/1951
Code Date
นามลูกคา บริษัทอรุณทิพยพาวเวอร จํากัด เลขที่ SL/5104120
Name No
ที่อยู 104 ม. 2  ต.จอมทอง อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150
Address

ลําดับ
No

1 SI/5104125
2 SM/5104001 -

ยอดเงินสุทธิ / Grand Total

นัดกําหนดชําระวันท่ี  _____/_____/_____
บริษัทฯจะออกใบเสร็จรับเงิน เม่ือไดมีการชําระเงินเรียบรอยแลว บัญชีท่ีคางเกินกําหนด บริษัทฯ จะคิดดอกเบ้ียในอัตราของธนาคาร
โปรดสั่งจายเช็คในนามของ "บริษัทเมอริทซอฟท จํากัด" และขีดครอมดวยคําวา "A/C PAYEE ONLY"

............................................... …………………………………………………………………… …………………………………
วันที่/Date ………………… วันที่/Date ……….…………… วันที่/Date ……….…………… วันที่/Date ……….……………

ใบวางบิล/BILLING NOTE

AmountTermDateRef.
จํานวนเงินครบกําหนดวันที่เอกสารอางถึงเอกสาร

49,215.70    

321,000.00    30/04/51 16/04/51
370,215.70    30/04/51 15/04/51

ผูอนุมัติผูตรวจสอบผูวางบิลผูรับวางบิล

ตัวอยาง
แบบฟอรม
พิมพ
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บริษัท เมอริทซอฟท จํากัด
48/153  ซ.พระรามเกา 43 (ถนนเสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-678-1223-4 Fax. 02-678-1225  Hot Line  089-482-0415, 089-482-2228

เลขประจําตัวผูเสียภาษ ี3031357716

รหัสลูกคา C-01 วันที่
Code Date
นามลูกคา บริษัทอรุณทิพยพาวเวอร จํากัด เลขที่
Name No
ที่อยู 104 ม. 2  ต.จอมทอง อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150
Address
ทางบริษัทฯ ไดรับชําระเงินจากทาน ตามรายการเอกสารดังตอไปนี้

ลําดับ
No
1 SI/5104125
2 SM/5104001 -

ยอดเงินสุทธิ / Grand Total
ชําระโดย
เงินสด บาท
เช็ค เลชท่ี ธนาคาร สาขา ลงวันท่ี จํานวน บาท
เงินโอน บาท
โปรดสั่งจายเช็คในนามของ "บริษัทเมอริทซอฟท จํากัด" และขีดครอมดวยคําวา "A/C PAYEE ONLY"
การชําระโดยเช็ค ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณตอเม่ือไดเรียกเก็บเงินจาธนาคารเรียบรอยแลว

วันที/่Date วันที่/Date

RI/5111001

 05/05/51

RECEIPT
ใบเสร็จรับเงิน

AmountTermDateRef.
จํานวนเงินครบกําหนดวันที่เอกสารอางถึงเอกสาร

321,000.00    30/04/51 16/04/51
370,215.70    30/04/51 15/04/51

ผูอนุมัติ/Authorized Signatureผูรับเงิน/Collector

49,215.70    

ตัวอยาง
แบบฟอรม
พิมพ
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รหัสผูขาย S-001 วันที่
Code Date
นามลูกคา บริษัทสินเจริญซัพพลาย จํากัด เลขที่
Name No
ที่อยู 499 แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ช่ือผูติดตอ
Address Attn:

30 วัน
ลําดับ

No
1 E-00JK-RB01 เคร่ืองรูดบัตร RB01 1 เคร่ือง
2 B-KING-JGH เคร่ืองปมลม KING-002JGH 1 เคร่ือง
3 CARD-001-A บัตรรูด 1 ใบ

รวมราคา/Sub Total
สวนลด/Discount
คงเหลือ/Net Total
ภาษีมูลคาเพิ่ม / Vat  7%
ยอดเงินสุทธิ / Grand Total

กรุณาระบุ เลขท่ี PO ในใบสงของ / ใบกํากับภาษี ดวยทุกคร้ัง
และแนบ PO (ใบสั่งซื้อ) ณ วันสงของดวย

............................................... …………………………………………………………………… …………………………………
วันที่/Date ………………… วันที่/Date ……….…………… วันที่/Date ……….…………… วันที่/Date ……….……………

โทร. 02-678-1223-4 Fax. 02-678-1225  Hot Line  089-482-0415, 089-482-2228
48/153  ซ.พระรามเกา 43 (ถนนเสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

บริษัท เมอริทซอฟท จํากัด

เง่ือนไขการชําระ

กิตติมา

PO5104009

 30/04/51

ใบสั่งซ้ือ
เลขประจําตัวผูเสียภาษ ี3031357716

PIM 02/05/51
ผูขอซ้ือแผนกJOBกําหนดสงของ

จํานวนเงินสวนลดหนวยละจํานวนรายละเอียดรหัสสินคา
AmountDiscountUnitQuantiryDescriptionCode

10.00           10.00                   
300,000.00   300,000.00          
19,000.00    19,000.00            

22,330.70    
319,010.00   

-               
319,010.00   

ไดรับสินคาตามรายการถูกตองแลว
ผูอนุมัติผูตรวจสอบผูขอซ้ือผูส่ังซ้ือ

341,340.70   

ตัวอยาง
แบบฟอรม
พิมพ
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เลขที่ PV5201001
วันที่

ราละเอียด : I V 5201020 -ซ้ือสดสินคา จากบริษัทกิจวานิชเจริญ จํากัด
แผนก

11 ซ้ือสด - สินคา # I V 5201020
11 ภาษีซ้ือ 7%
11 เงินสด

TOTAL

จายโดย          เงินสด _____________                 เช็คจาย     #_____________    ลงวันที่ __________                      เงินโอน   _______________      

 
ผูจัดทํา ผูอนุมัติ

Checded By Authorized By

เลขที่ RV5201001
วันที่

ราละเอียด : RI 5201020 -รับชําระจากบริษัทกิจวานิชเจริญ จํากัด
แผนก

11 เงินฝากออมทรัพย #4675849
11 ลูกหนี้การคา RI 5201020

TOTAL

รับโดย          เงินสด _____________                 เช็ครับ     #  4543455       ลงวันที่ 01/01/52                     เงินโอน   _______________

 
ผูจัดทํา ผูอนุมัติ

Checded By Authorized By

2,140.00      

01/01/52

101221 2,140.00        
101302

เดบิต เครดิต

01/01/52

1,000.00        
70.00            

1,070.00      

1,070.00        1,070.00      

รหัสบัญชี รายการ หมายเหตุ

Prepared By
ผูตรวจสอบ

2,140.00        2,140.00      

รหัสบัญชี หมายเหตุรายการ เครดิตเดบิต

RECEIPT VOUCHER

ผูตรวจสอบ

501022
103002
101001

บริษัท เมอริทซอฟท จํากัด

Prepared By

บริษัท เมอริทซอฟท จํากัด
48/153  ซ.พระรามเกา 43 (ถนนเสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-678-1223-4 Fax. 02-678-1225  Hot Line  089-482-0415, 089-482-2228
รายวันรับ

48/153  ซ.พระรามเกา 43 (ถนนเสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-678-1223-4 Fax. 02-678-1225  Hot Line  089-482-0415, 089-482-2228

รายวันจาย 
PAYMENT VOUCHER
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                                                                                         หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จาย เลม/เลขที่
                                                                                ตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฏากร XL001/5105001
ผูมีหนาที่หักภาษี ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย
บริษัทเมอริทซอฟท จํากัด บริษัทเพชรบุรีคารเรนท (1978) จํากัด
48/153  ซ.พระรามเกา 43 (ถนนเสรี 4) แขวงสวนหลวง อาคารเพชรบุรี 2371 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
เลขประจําตัวผูเสียภาษี เลขประจําตัวผูเสียภาษี
ลําดับที ่........ ( 1 ) ภ.ง.ด. 1 ก ( 2 ) ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ ( 3 ) ภ.ง.ด. 2 ( 4 ) ภ.ง.ด. 3
ใบแนบ ( 5 ) ภ.ง.ด. 2 ก ( 6 ) ภ.ง.ด.. 3 ก ( 7 ) ภ.ง.ด. 53 

1.เงินเดือน เบี้ยเล้ียง คาจาง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
2.คาธรรมเนียม คานายหนา ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)
3.คาแหงลิขสิทธิ ์ฯลฯ ตามมาตรา 40(3)
4.(ก) คาดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40(4)(ก)
   (ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไร ฯลฯ ตามมาตรา 40(4)(ข) ที่จายจาก
       (1) กิจการที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราดังนี้

(1.1) อัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
(1.2) อัตรารอยละ 25 ของกําไรสุทธิ
(1.3) อัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ
(1.4) อัตราอื่นๆ (ระบ)ุ…………………………... ของกําไรสุทธิ

       (2) กิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลซ่ึงผูรับเงินปนผล
ไมไดรับเครดิตภาษี

       (3) กําไรเฉพาะสวนที่ไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลซ่ึงผูรับเงินปนผลไมไดรับเครดิตภาษี

5. การจายเงินที่ไดตองหักภาษ ีณ ที่จายตามคําส่ังกรมสรรพากร
   ที่ออกตามมาตรา 3 เตรส เชน คาซ้ือพืชผลทางการเกษตร (ยางพารา มันสําปะหลัง
   ปอ ขาว ฯลฯ) รางวัลในการประกวด การแขงขัน การชิงโชค คาแสดงภาพยนตร
   รองเพลง ดนตรี คาทําของ คาจางโฆษณา คาเชา ฯลฯ
6. อื่นๆ ระบ ุ คาบริการ หัก 3%

รวมเงินที่จายและจํานวนภาษีที่หักสง
รวมเงินภาษีที่หักสง (ตัวอักษร)    (สามสิบบาทถวน)
ผูจายเงิน (  ) หักภาษี ณ ที่จาย (  )  ออกใหคร้ังเดียว (  )  ออกใหตลอดไป (  )  อื่นๆ โปรดระบุ

ลงช่ือ ผูมีหนาที่หัก ภาษี ณ ที่จาย

หมายเหต:ุ ใหสามารถอางอิงหรือสอบยันไดระหวางลําดับตามหนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ท่ีจาย ตราประทับ
คําเตอน: ผูท่ีออกหนังสือรับรองหการหักภาษ ีณ ท่ีจาย ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แหงประมวลรัษฏากร นิติบุคคล

ตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35 แหงประมวลรัษฏากรดวย

  13/5/2551

ภาษีหัก
และนําสงไว

จํานวนเงิน
ที่จาย

วัน เดือน ป
ภาษีที่จาย

ประเภทเงินที่ไดที่จาย

ขอรับรองวาขอความและตัวเลขขางตนถูกตองตรงความจริงทุกประการ

วัน เดือน ป ที่ออกเอกสาร

13/5/51 1000.00 30.00
1000.00 30.00
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