บริษทั พีเอ็มแอล พลัส จำกัด

FM-SA-01 REV.0 (09/11/2564)

รหัสพนักงำน

แบบฟอร์ มขออนุมตั ิเปิ ดบัญชีลูกค้ ำใหม่
วันที่

/

รหัสลูกค้ำ CD -

/

รำยละเอียดลูกค้ำ
 เขตกรุ งเทพฯ  เขตต่างจังหวัด
ชื่อ (สาหรับเปิ ดหน้าบิล)

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

เลขประจำตัวผู้เสี ยภำษี(ลูกค้ ำ)
(อ้ ำงอิง บริษทั

ทีม

ที่อยู่ (สาหรับเปิ ดหน้าบิล)
บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์ / มือถือ
แฟกซ์
อีเมล
สถานที่ส่งของ (กรณี แตกต่างจากหน้าบิล)
บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
สถานที่ติดต่อเก็บเงิน และวางบิล (กรณี แตกต่างจากหน้าบิล)
บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
วันที่รับวางบิล
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
วันที่เก็บเงิน
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ประเภทธุรกิจ  บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล  อื่นๆ
กรรมสิ ทธิ์ ในสถานประกอบการ
 เช่า
 เช่าซื้ อ
 เจ้าของ
เอกสารที่ตอ้ งแนบ  สาเนาจดทะเบียนพาณิ ชย์
 สาเนาใบอนุญาตดาเนิ นการสถานพยาบาล
(อย่างน้อย 3 ข้อ)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั
ชื่อ / สกุล (เจ้าของกิจการ)
โทรศัพท์
ผูต้ ิดต่อ / สัง่ ซื้ อ
แผนทีแ่ สดงสถำนทีต่ ้งั ลูกค้ำโดยสั งเขป (กรุ ณาเขียนด้วยหมึกเข้ม)

)

8. ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่
9. ใบอนุญาตขายยาที่
10. เงื่อนไขการชาระเงิน (โปรดระบุ)
10.1 สำหรับลูกค้ ำภำคร้ ำนค้ ำ (โปรดระบุ)  อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................
(กรณีเปิ ดขำยบิลแรก Credit ไม่ เหมือนกับบิลถัดไปโปรดระบุ Credit บิลแรกในช่ องนีค้ ่ ะ...........................................................)
 Credit 0D

จ่ายเงินสด ไม่มีส่วนลด

 Credit 0D

จ่ายเงินสด มีส่วนลดการค้า 3%

 Credit 30D จ่ายเงินภายใน 30 วัน ไม่มีส่วนลด

 Credit 30D จ่ายเงินภายใน 30 วัน มีส่วนลดการค้า 3%

 Credit 30D จ่ายเงินภายใน 30 วัน มีส่วนลดเงิ นสด 3%

 Credit 60D จ่ายเงินภายใน 60 วัน ไม่มีส่วนลด

 Credit 60D 30 วันวางบิล ครบ 60 วันเก็บเงิน

 Credit 90D จ่ายเงินภายใน 90 วัน ไม่มีส่วนลด

10.2 สำหรับลูกค้ ำภำคโรงพยำบำล (โปรดระบุ)
ประเภทลูกค้า

 รพ.รัฐบาล  รพ.เอกชน  คลินิก

 อื่นๆโปรดระบุ.............................................

10.2.1 สำหรับลูกค้ ำ กทม.
 Credit 0D

จ่ายเงินสด ไม่มีส่วนลด

 Credit 0D

จ่ายเงินสด มีส่วนลดการค้า 3% (หน้าบิล)

 Credit 30D จ่ายเงินภายใน 30 วัน มีส่วนลดการค้า 3% (หน้าบิล)
 Credit 60D จ่ายเงินภายใน 30 วัน มีส่วนลดเงิ นสด 3%

 Credit 60D จ่ายเงินภายใน 60 วันไม่มีส่วนลด

10.2.2 สำหรับลูกค้ ำ ตจว.
 Credit 60D จ่ายเงินภายใน 60 วัน มีส่วนลดการค้า 3% (หน้าบิล)
 Credit 90D จ่ายเงินภายใน 60 วัน มีส่วนลดเงิ นสด 3%

 Credit 90D เก็บเงินภายใน 90 วัน ไม่มีส่วนลด

11. ประเภทลูกค้าย่อย (โปรดระบุ)
 รพ.ศูนย์

 เอกชน ประเภททัว่ ไป

 ร้านขายยาเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล

 รพท.

 เอกชน เฉพาะโรค

 ร้านขายยาเขตต่างจังหวัด

 รพช.

 คลินิก

 อื่น ๆ ……………………………….

 สาธารณสุ ข เทศบาล

 ทันตกรรม

12. ประเภทลูกค้าย่อยสุ ด (โปรดระบุ)
 30-120 เตียง

 ร้านขายยาทัว่ ไป

 121-250 เตียง

 ร้านขายยาที่มีเภสัชเป็ นเจ้าของ

 251-500 เตียง

 Chain Stores (1-30 สาขา)

 มากกว่า500 เตียง

 Chain Stores (31-50 สาขา)

 คลินิกทัว่ ไป

 Chain Stores (มากกว่า50 สาขา)

 คลินิกเฉพาะทาง

 ยี่ปั๊ว

 คลินิกเสริ มความงามและศัลยกรรมตกแต่ง

 เภสัชกร(ภก.)

 คลินิกรักษาสัตว์ หรื อ ของเอกชน

 เภสัชกรหญิง(ภญ.)

 สัตวบาล หน่วยงานของรัฐบาล

 อื่นๆ………………………………………..

ผูเ้ สนอขอเปิ ดบัญชีลูกค้า ยินดีรับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ อันสื บเนื่ องจากการให้ขอ้ มูลที่ไม่ตรงกับความจริ ง
ลงชื่อ

ผูข้ อเปิ ดบัญชี

(

)

เฉพำะเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษทั ฯ
1. ฝ่ ายขายพิจารณาเสนอ Credit Limit
ข้อมูลพิเศษ

Baht

Credit Term

Days
.
.

ลงชื่อ
(
2. แผนกการเงินพิจารณาอนุมตั ิ Credit Limit
ข้อมูลพิเศษ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
)
Baht

Credit Term

Days
.
.

ลงชื่อ
(

แผนกการเงิน
)

ลงชื่อ
(

ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อและโลจิสติกส์
)

หมำยเหตุ : กรุ ณำส่ งมำที่แผนกออเดอร์ ทำง Email : order1@pharmaland1982.com, order2@pharmaland1982.com,
order3@pharmaland1982.com

