
                                              

 

 

             

 

         

รูปแบบใบเสร็จรับเงนิที�ถกูตอ้ง สําหรับสง่ 

บรษิทั ภาคทฤษฎ ี จํากดั   
THEORY COMPANY LIMITED
เลขที่ 88  ซอยลาดพร�าว 71 ถนนลาดพร�าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ 

โทร.02-9341576, 02-9341534-8 แฟกซ,. 02-9515789

เลขประจําตวัผู�เสียภาษ ี 0105535062200

ชื่อลูกค�า คณะสหเวชศาสตร, จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย
CUSTOMER NAME 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหมH 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทร : 0-2218-1062

XC-34111005 PP Tube 17x55 mm. 

XC-34111009 Tube Stopper  25mm. สีขาว

XC-34111500 ไซริงค, 1 mm.

ราคาสินค�ารวมภาษีมูลคHาเพิ่มแล�ว

(เก�าพันแปดร�อยสี่สิบสี่บาทถ�วน)

ชําระโดย เงินสด
PAID BY CASH

เช็คธนาคาร ไทยพาณชิย, สาขา
BANK BRANCH

(ใบเสร็จฉบับนี้จะสมบูรณ,ตHอเมื่อมีลายเซ็นต,ผู�รับเงินและกรณีชําระเปbนเช็ค  จะต�องได�รับเงิน
ตามเช็คนั้นแล�ว เมื่อครบกําหนดชําระเงินแล�ว ยังไมHได�รับการชําระเงินจากทางทHาน บริษทัฯ

จะคดิดอกเบี้ยร�อยละ 1.5 ตHอเดอืน)

21  กันยายน 2555

ผู�รับเงิน CASHIER วันที่รับเงิน DATE

รหัสลูกค�า ใบสั่งซื้อเลขที่ เงื่อนไขการชําระเงิน
CUSTOMER CODE PURCHASE ORDER NO. TERM OF PAYMENT

ค-003

รหัสสินค�า รายการสินค�า
PRODUCT CODE NO. PRODUCT DESCRIPTION

1.ชื่อ-ที่อยูHผู�รับเงิน

2.ชื่อ-ที่อยูHผู�ซื้อ

3.รายการสนิค�า

4.จํานวนเงินตัวอักษร

5.ลายมือชื่อ ผู�รบัเงิน 6.วันที่รับเงนิ

ชื�อ-ที�อยู่
ผูร้ับเงนิ

ชื�อ-ที�อยู่
ผูซ้ ื"อ

 

  

 

1 2

6 รายการที$ตอ้งปรากฏบนใบเสร็จรบัเงนิที$รบัจากรา้นคา้ หรอืผูข้าย

1.ใบเสร็จรับเงนิ

    

รูปแบบใบเสร็จรับเงนิที�ถกูตอ้ง สําหรับสง่ 

ถนนลาดพร�าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310

เลขที่ INV5508-582
NO:

วันที่ 
DATE:

พนักงานขาย
DUE DATE SALESMAN

13 ณัฐพร

จํานวน
QUANTITY

8 Pack

6 Pack

4 Pack

รวมมูลคHาสินค�า
SUB TOTAL

จํานวนภาษีมูลคHาเพิ่ม 7%
VAT 7%

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น
NET TOTAL

สาขา เลขที่เช็ค วันที่  
BRANCH CHEQUE NO. DATE

ใบเสร็จฉบับนี้จะสมบูรณ,ตHอเมื่อมีลายเซ็นต,ผู�รับเงินและกรณีชําระเปbนเช็ค  จะต�องได�รับเงิน ในนาม บริษัท ภาคทฤษฎี  จํากัด 
ตามเช็คนั้นแล�ว เมื่อครบกําหนดชําระเงินแล�ว ยังไมHได�รับการชําระเงินจากทางทHาน บริษทัฯ FOR  THEORY COMPANY LIMITED

ผู�จัดการ

MANAGER

(เอกสารออกเปbนชุด)

เงื่อนไขการชําระเงิน กําหนดชําระเงิน
TERM OF PAYMENT

ราคาตHอหนHวย จํานวนเงิน
UNIT PRICE AMOUNT

9,200.00

644.00

9,844.00

0867483

450 3,600.00

700 4,200.00

350 1,400.00

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

ต�นฉบับ /  ORIGINAL

ที่อยูHผู�รับเงิน

ที่อยูHผู�ซื้อ

ตัวเลข

ที�อยู่
ผูซ้ ื"อ

วันที� รายการ
สนิคา้

  

กรณีเอกสารออกเป็นชดุ ประกอบดว้ยเอกสาร 

 

2
 

3

รายการที$ตอ้งปรากฏบนใบเสร็จรบัเงนิที$รบัจากรา้นคา้ หรอืผูข้าย

 

 

 

รูปแบบใบเสร็จรับเงนิที�ถกูตอ้ง สําหรับสง่ 

บรษิทั ภาคทฤษฎ ี จํากดั   
THEORY COMPANY LIMITED
เลขที่ 88  ซอยลาดพร�าว 71 ถนนลาดพร�าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310

โทร.02-9341576, 02-9341534-8 แฟกซ,. 02-9515789

เลขประจําตวัผู�เสียภาษ ี 0105535062200

ชื่อลูกค�า คณะสหเวชศาสตร, จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย
CUSTOMER NAME 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหมH 

เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10300
โทร : 0-2218-1062

จํานวน
QUANTITY

XC-34111005 PP Tube 17x55 mm. 8 Pack

XC-34111009 Tube Stopper  25mm. สีขาว 6 Pack

XC-34111500 ไซริงค, 1 mm. 4 Pack

ราคาสินค�ารวมภาษีมูลคHาเพิม่แล�ว รวมมูลคHาสินค�า
SUB TOTAL

จํานวนภาษีมูลคHาเพิม่ 
VAT 7%

(เก�าพนัแปดร�อยสี่สิบสี่บาทถ�วน) จํานวนเงินรวมทัง้สิ้น
NET TOTAL

ถ�าสินค�าที่ได�รับมอบ ไมHถูกต�องตามที่ได�สั่งซื้อ ผู�ซื้อจะต�องแจ�งเปbนลายลักษณ,อักษรให�

บริษทัฯทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได�รับสินค�านั้นไว� มิฉะนั้นจะถือวHาผู�ซื้อได�รับของ

ไว�ถูกต�องแล�ว อนึ่ง กรรมสิทธิ์ในสินค�าดงักลHาวยังเปbน ของบริษทัฯ จนกวHาผู�ซื้อจะได�รับ

ชําระเงินเรียบร�อยแล�ว

ผู�รับของ วันที ่ 11  กันยายน 2555
GOODS RECEIVER DATE

ผู�สHงของ วันที ่ 11  กันยายน 2555
DELIVERY BY DATE

CUSTOMER CODE

ค-003

ใบสั่งซื้อเลขที่
PURCHASE ORDER NO.

เงื่อนไขการชําระเงิน
TERM OF PAYMENT

(เอกสารออกเปbนชุด

รหสัสินค�า
PRODUCT CODE NO.

รหสัลูกค�า

รายการสินค�า
PRODUCT DESCRIPTION

1.ชื่อ-ที่อยูHผู�รับเงิน

2.ชื่อ-ที่อยูHผู�ซื้อ

4.รายการสนิค�า

ค.ได�ตรวจรับของ
เรียบร�อยแล�ว

ไดต้รวจและรบัของถูกตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้
    ลงชื$อ  xxxxxxxxxxxxx
            (..............................)

5.จํานวนเงินตัวอักษร

รายการ
สนิคา้

จํานวนเงนิ
ตัวเลข และ
ตัวอักษร

ลายมอืชื�อ
ผูร้ับเงนิ

      

 

กรณีเอกสารออกเป็นชดุ ประกอบดว้ยเอกสาร 
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4

รายการที$ตอ้งปรากฏบนใบเสร็จรบัเงนิที$รบัจากรา้นคา้ หรอืผูข้าย

2.ใบกาํกบัภาษี/ใบส่งของ

 

   

   

รูปแบบใบเสร็จรับเงนิที�ถกูตอ้ง สําหรับสง่ One Stop Service

10310

เลขที ่ INV5508-582
NO:

วันที ่ 11 กันยายน 2555
DATE:

พนกังานขาย
DUE DATE SALESMAN

13 ณัฐพร

จํานวนภาษีมูลคHาเพิม่ 7%

จํานวนเงินรวมทัง้สิ้น

ในนาม บริษัท ภาคทฤษฎี  จํากัด 

FOR  THEORY COMPANY LIMITED

ผู�จัดการ
MANAGER

350

3,600.00

4,200.00

กําหนดชําระเงิน

เอกสารออกเปbนชุด)

ราคาตHอหนHวย
UNIT PRICE

644.00

9,844.00

1,400.00

9,200.00

จํานวนเงิน
AMOUNT

450

700

ใบกํากับภาษี/ใบสHงของ
TAX INVOICE/ DELIVERY ORDER

ต�นฉบับ /  ORIGINAL

3. วันที่

ได�ตรวจรับของ

ตัวเลข

                 

THEORY COMPANY LIMITED

เลขที$ 

โทร

เรยีน/Attention

บริษัท ภาคทฤษฎ ีจํากัด มีความยนิดขีอเสนอราคาสนิคา้และเงื�อนไขสําหรับทา่น ดังตอ่ไปนี"

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

ลําดบัที$

ITEM

1 PP Tube 17x55 mm. 

2 Tube Stopper  

3 ไซริงค ์1 

ขอ้กําหนดและเงื$อนไขการขอใบเสนอราคา 

ยนืราคา : 90 

กําหนดสง่ของ: 30 

หมายเหต:ุ ราคานี"รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแลว้

ทั"งนี"บริษัทฯ หวังเป็นอยา่งยิ�งว่าจะไดร้ับการพจิารณาสั�งซื"อจากทา่น และขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี"

บรษิทั ภาคทฤษฎ ี จํากดั   

คณะสหเวชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สบืราคา 
         

 ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท์ี$ตอ้งการ
    ลงชื$อ
ตําแหนง่

ลายมอืชื�อ
ผูร้ับเงนิ

ผูส้บืราคา

  

กรณีเอกสารออกเป็นชดุ ประกอบดว้ยเอกสาร 3 ฉบับ  

 
ก

 

6

รายการที$ตอ้งปรากฏบนใบเสร็จรบัเงนิที$รบัจากรา้นคา้ หรอืผูข้าย 3 รายการที$ตอ้งปรากฏเมื$อส่ง 

 

ใบส่งของ

 

One Stop Service

THEORY COMPANY LIMITED

เลขที$ 88  ซอยลาดพรา้ว 71 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพฯ 

โทร.02-9341576, 02-9341534-8 แฟกซ์. 02-9515789

Attention:  คณบดี เลขที$

วนัที$ 

โทร 

บริษัท ภาคทฤษฎ ีจํากัด มีความยนิดขีอเสนอราคาสนิคา้และเงื�อนไขสําหรับทา่น ดังตอ่ไปนี"

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

รายการ ราคา

DESCRIPTION Price Quantity

PP Tube 17x55 mm. 450

Tube Stopper  25mm. สขีาว 700

1 mm.  350

รวมทัaงสิaน

ขอ้กําหนดและเงื$อนไขการขอใบเสนอราคา 

90 วัน นับตั "งแตว่ันที�เสนอราคา

30 วัน หลังจากไดร้ับใบสั�งซื"อ

ราคานี"รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแลว้

ทั"งนี"บริษัทฯ หวังเป็นอยา่งยิ�งว่าจะไดร้ับการพจิารณาสั�งซื"อจากทา่น และขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี"

บรษิทั ภาคทฤษฎ ี จํากดั   

(นางชฎาพร  สมประสงค์

ผู้จดัการฝ่ายการตลาด

ขอแสดงความนบัถอื

   ใบเสนอราคา / QUOTATION

เกา้พนัแปดรอ้ยสี$สบิสี$บาทถว้น

คณะสหเวชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สบืราคา xxxxxxxxxxxxx 
         (...................................)

ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท์ี$ตอ้งการ
ลงชื$อ xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง่  (............................)

ข.ผู�สืบราคา

ค.ถกูต�องตามวัตถุประสงค,

ถูกตอ้งตาม
วัตถุประสงค์

ไดต้รวจรับของ
เรยีบรอ้ยแลว้

 

ฉบับ  

 
ข

รายการที$ตอ้งปรากฏเมื$อส่ง OSS

 

3.ใบเสนอราคา

 

 

 

One Stop Service

ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพฯ 10310

เลขที$/ No. :   9052011-2

วนัที$ Date :     25 ตลุาคม 2555

โทร : 02-9341576

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

จํานวน จํานวนเงนิ

Quantity Amount

8 3,600.00        

6 4,200.00        

4 1,400.00        

รวมเงนิ 9,200.00       

Vat7% 644.00          

รวมทัaงสิaน 9,844.00       

ทั"งนี"บริษัทฯ หวังเป็นอยา่งยิ�งว่าจะไดร้ับการพจิารณาสั�งซื"อจากทา่น และขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี"

นางชฎาพร  สมประสงค)์

ผู้จดัการฝ่ายการตลาด

ขอแสดงความนบัถอื

ไดต้รวจรับของ
เรยีบรอ้ยแลว้

 
ค

 
OSS

 



                                              

             

 

                                          

รูปแบบใบเสร็จรับเงนิที�ถกูตอ้ง สําหรับสง่ 

บริษัท ภาคปฏิบัติ จํากัด 
เลขที่ 
โทร.

ผู�ซื้อ  คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

ที่อยู�  154 ถนนพระราม 1 

        เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

รหสัสินค�า 
0005-89 แฟ-มซองใส 
0005-97 กระดาษ A4 

ผู�สืบราคา

ถูกต�องตามวตัถุประสงค&ที่ต�องการ
ลงชื่อ 

ตําแหน�ง 

ได�ตรวจและรับของถูกต�องเรียบร�อยแล�ว
ลงชื่อ 

ตําแหน�ง 

หนึ่งพันสามร�อยเก�าสิบเอ็ดบาทถ�วน

V  =  สินค7าเสียภาษีมูลค:าเพิ่ม
O =  สินค7ายกเว7นภาษีมูลค:าเพิ่ม

ผู�รับสินค�า

ก.ผู�สืบราคา

ข.ถูกต�องตาม
วัตถุประสงค&

ค.ได�ตรวจรับ
ของเรียบร�อย
แล�ว

 

ชื�อ-ที�อยู่
ผูร้ับเงนิ

ชื�อ-ที�อยู่
ผูซ้ ื"อ

6 รายการที	ตอ้งปรากฏบนใบเสร็จรบัเงนิที	รบัจากรา้นคา้ หรอืผูข้าย

 

1 2

รูปแบบใบเสร็จรับเงนิที�ถกูตอ้ง สําหรับสง่ 

บริษัท ภาคปฏิบัติ จํากัด (Practical Co.,Ltd
เลขที่ 74/86-88 หมู: 4 ซอยเรวดี 11 ถนนติวานนท� อําเภอเมืองนนท� จังหวัดนนทบุรี 

.02-9515531, 02-9514993-4 แฟกซ� 02-9515532

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เลขที่
1 แขวงวังใหม: วันที่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 TEL. :

ราคา
แฟ-มซองใส A4-Q900 10

4 คละสี 25

ผู�สืบราคา xxxxxxxxxxxxxxxx

(…………………………)

ถูกต�องตามวตัถุประสงค&ที่ต�องการ
ลงชื่อ xxxxxxxxxxxxxxxx

ตําแหน�ง (…………………………)

ได�ตรวจและรับของถูกต�องเรียบร�อยแล�ว
ลงชื่อ xxxxxxxxxxxxxxxx

ตําแหน�ง (…………………………)

หนึ่งพันสามร�อยเก�าสิบเอ็ดบาทถ�วน รวมทั้งสิ้น

สินค7าเสียภาษีมูลค:าเพิ่ม
สินค7ายกเว7นภาษีมูลค:าเพิ่ม

ผู�ส�งสินค�า

ใบเสร็จรับเงนิ /ใบกํากับภาษี

รายการ

1.ชื่อ-ที่อยู�ผู�รับเงิน

2.ชื่อ-ที่อยู� ผู�ซื้อ 3.วันที่

4.รายการสินค�า

5.จํานวนเงินตัวเลข 
และ ตัวอักษร

6.ลายมือชื่อผู�รับเงิน

ที�อยู่
ผูซ้ ื"อ

วันที� รายการ
สนิคา้

รายการที	ตอ้งปรากฏบนใบเสร็จรบัเงนิที	รบัจากรา้นคา้ หรอืผูข้าย

กรณีมภีาษีมูลค่าเพิ�ม (VAT)
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รูปแบบใบเสร็จรับเงนิที�ถกูตอ้ง สําหรับสง่ 

Ltd.) 
ถนนติวานนท� อําเภอเมืองนนท� จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขที่/ No. : 100005-45

วันที่/ Date : 11 มิถนุายน 2555

TEL. : 000-0000000

จํานวน จํานวนเงนิ
100 1,000.00           
12 300.00              

รวมเงิน 1,300.00          
Vat 7% 91.00              
รวมทั้งสิ้น 1,391.00          

      ผู�รับเงิน

ลายมือชื่อผู�รับเงิน

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี

--

1370001230986

รายการ
สนิคา้

จํานวนเงนิ
ตัวเลข และ
ตัวอักษร

ลายมอืชื�อ
ผูร้ับเงนิ

รายการที	ตอ้งปรากฏบนใบเสร็จรบัเงนิที	รบัจากรา้นคา้ หรอืผูข้าย
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รูปแบบใบเสร็จรับเงนิที�ถกูตอ้ง สําหรับสง่ One Stop Service

บิลเงินสด/

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี

นาม
ที่อยู�

จํานวน

320 หน�า

ผู�สืบราคา xxxxxxxxxxxxxxxx

(…………………………)

ถูกต�องตามวตัถุประสงค&ที่ต�องการ
ลงชื่อ xxxxxxxxxxxxxxxx

ตําแหน�ง (…………………………)

ได�ตรวจและรับของถูกต�องเรียบร�อยแล�ว
ลงชื่อ xxxxxxxxxxxxxxxx

ตําแหน�ง (…………………………)

ผู�รับเงิน

154 ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม� เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

ค�าถ�ายเอกสาร A4

--หนึ่งร�อยหกหกสิบบาทถ�วน--

รายการ

1370001230986

บริษัท ภาคปฏิบัติ จํากัด
 (Practical Co.,Ltd.) 

เลขที่ 74/86-88 หมู� 4 ซอยเรวดี 11 ถนนติวานนท& อําเภอเมืองนนท& จังหวดันนทบุรี 
โทร.02-9515531, 02-9514993

คณะสหเวชศาสตร& จุฬาลงกรณ&มหาวทิยาลัย

1.ชื่อ-ที่อยู�ผู�รับเงิน

2.ชื่อ-ที่อยู�ผู�ซื้อ

5.จํานวนเงินตัวเลข 
และ ตัวอักษร

ลายมอืชื�อ
ผูร้ับเงนิ

ผูส้บืราคา

     
3 รายการที	ตอ้งปรากฏเมื	อส่ง 

 

รายการที	ตอ้งปรากฏบนใบเสร็จรบัเงนิที	รบัจากรา้นคา้ หรอืผูข้าย

กรณีไม่มภีาษีมูลค่าเพิ�ม 

 

ก
 

6

One Stop Service

/CASH SALE

เลขที่ 33875

วนัที่

หน�วยละ

0.50 160 -

(…………………………)

(…………………………)

ได�ตรวจและรับของถูกต�องเรียบร�อยแล�ว

(…………………………)

160 -

ผู�รับเงิน

แขวงวงัใหม� เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10300
25 มีนาคม 2555

จํานวนเงิน

รวมเป\นเงินทั้งสิ้น

บริษัท ภาคปฏิบัติ จํากัด
 (Practical Co.,Ltd.) 

ถนนติวานนท& อําเภอเมืองนนท& จังหวดันนทบุรี 11000
9514993-4 แฟกซ& 02-9515532

คณะสหเวชศาสตร& จุฬาลงกรณ&มหาวทิยาลัย

ที่อยู�ผู�รับเงิน

ก.ผู�สืบราคา

ข.ถูกต�องตามวัตถุประสงค&

ค.ได�ตรวจรับของ
เรียบร�อยแล�ว

3.วันที่

จํานวนเงินตัวเลข 
และ ตัวอักษร

6.ลายมือชื่อ ผู�รับเงิน

ถูกตอ้งตาม
วัตถุประสงค์

ไดต้รวจรับของ
เรยีบรอ้ยแลว้

รายการที	ตอ้งปรากฏเมื	อส่ง OSS

 

กรณีไม่มภีาษีมูลค่าเพิ�ม (Non VAT)
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One Stop Service

ไดต้รวจรับของ
เรยีบรอ้ยแลว้

 
OSS
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