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ที ่กง.2564/027   
วนัที ่04 พฤศจกิายน 2564 
 

เรื่อง   ก าหนดการรบัวางบลิ และการจ่ายเชค็ ส าหรบัปี 2565 

เรยีน  ท่านทีเ่กีย่วขอ้ง 

  เน่ืองจากบรษิทั มกีารก าหนดการรบัวางบลิและการจ่ายเชค็ ในแต่ละเดอืน เพื่อความสะดวกต่อการท างาน
ของบรษิทั และเพื่อประโยชน์ของท่าน ขอใหท้า่นด าเนินการวางบลิและรบัเชค็ตามวนัและเวลาทีก่ าหนดตามตารางดงันี้ 

ตารางการรบัวางบิลและการจ่ายเชค็ ประจ าปี 2565 
วนัท่ีในใบรบัสินค้า 

วนัรบัวางบิล วนัจ่ายเชค็ (กรณีเครดิต 30 วนั) (Good Receiving Note Report 
: GRN) 

01/11/2564 ถงึ 30/11/2564 05-10/12/2564 วนัจนัทร ์   10 มกราคม 2565 
 01/12/2564 ถงึ 31/12/2564 05-10/01/2565 วนัพฤหสับด ี   10 กุมภาพนัธ ์ 2565 
 01/01/2565 ถงึ 31/01/2565 05-10/02/2565 วนัพฤหสับด ี   10 มนีาคม 2565 
 01/02/2565 ถงึ 28/02/2565 05-10/03/2565 วนัศุกร ์   08 เมษายน 2565 
 01/03/2565 ถงึ 31/03/2565 05-10/04/2565 วนัองัคาร 10 พฤษภาคม    2565 
 01/04/2565 ถงึ 30/04/2565 05-10/05/2565 วนัศุกร ์   10 มถุินายน 2565 
 01/05/2565 ถงึ 31/05/2565 05-10/06/2565 วนัศุกร ์     08 กรกฎาคม 2565 
 01/06/2565 ถงึ 30/06/2565 05-10/07/2565 วนัพุธ    10 สงิหาคม 2565 
 01/07/2565 ถงึ 31/07/2565 05-10/08/2565 วนัศุกร ์   09 กนัยายน 2565 
 01/08/2565 ถงึ 31/08/2565 05-10/09/2565 วนัศุกร ์ 10 ตุลาคม 2565 
 01/09/2565 ถงึ 30/09/2565 05-10/10/2565 วนัพฤหสับด ี   10 พฤศจกิายน 2565 
 01/10/2565 ถงึ 31/10/2565 05-10/11/2565 วนัศุกร ์         09 ธนัวาคม 2565 
 01/11/2565 ถงึ 30/11/2565 05-10/12/2565 วนัองัคาร    10 มกราคม 2566 
 01/12/2565 ถงึ 31/12/2565 05-10/01/2566 วนัศุกร ์   10 กุมภาพนัธ ์ 2566 
 

1. การรบัวางบิล  

1.1 ใชร้ะบบ PJW Global (Bill online) โดยมรีายละเอยีดตามคูม่อื ซึง่สามารถดาวน์โหลดรายละเอยีดไดจ้าก QR 
Code 
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1.2 ก าหนดการรบัวางบลิในระบบ คอื ช่วงวนัที ่5-10 ของทุกเดอืนถดัมา 
1.3 ระบบ PJW Global (Bill online) จะออกเอกสารเป็นใบรบัวางบลิใหก้บัท่านในระบบ เพื่อใชใ้นการดขูอ้มลูในการ

วางบลิ สถานทีร่บัเชค็ และวนัทีใ่นการรบัเชค็ (ไม่สามารถพมิพอ์อกจากระบบได)้  
 

2. การจ่ายเชค็  

2.1 การก าหนดวนัจ่ายเชค็ คอื วนัที ่10 ของทุกเดอืน ในกรณีทีต่ดิวนัหยุดนกัขตัฤกษ์จะเลื่อนเขา้ไปในวนัท าการปกต ิ 

 แต่ทัง้ขึน้อยู่กบัเครดติเทอมของ Supplier แต่ละราย โดยจะนับเครดิตเทอมจากวนัรบัวางบิล  
ตวัอย่าง  วนัทีใ่นใบรบัสนิคา้ (GRN) วนัที ่ 07/01/2565  ก าหนดวางบลิวนัที ่ 05-10/02/2565 

- เครดติ 30 วนั  ก าหนดจ่ายเชค็วนัที ่10/03/2565 
- เครดติ 60 วนั  ก าหนดจ่ายเชค็วนัที ่08/04/2565 
- เครดติ 90 วนั  ก าหนดจ่ายเชค็วนัที ่10/05/2565 

***ในกรณีทีไ่ม่ด าเนินการวางบลิตามเวลาทีก่ าหนด การจ่ายเงนิกจ็ะเลื่อนออกไปตามระยะเวลาทีม่าวางบลิล่าชา้ 
2.2 เอกสารประกอบการรบัเชค็  
 - บตัรประจ าตวัประชาชน เพื่อยื่นแสดงตวัตน 
 - ตน้ฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิ ตน้ฉบบัใบก ากบัภาษ ี และเอกสารสารทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่่านยงัไม่ไดใ้หท้างบรษิทัตัง้แต่

วนัทีส่ง่ของ (มิฉะนัน้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจา่ยเชค็ในวนัดงักล่าว)  
2.3 สถานทีใ่นการรบัเชค็ แบ่งเป็น 2 กรณี ดงันี้ 
 - ในกรณีทีย่อดจ านวนเงนิหน้าเชค็เกนิ 750,000 บาท รบัเชค็ ณ สถานทีท่ีท่่านมาวางบลิ คอื บมจ. ปัญจวฒั

พลาสตกิส านกังานสาขาสมุทรสาคร หรอืทีส่ านกังานสาขาชลบรุ ี โดยสามารถรบัไดต้ามวนัทีร่ะบุในใบรบัวาง
บลิ ตัง้แต่เวลา 13.30 น. – 16.30 น. เท่านัน้ เวน้แต่เจา้หน้าทีไ่ดแ้จง้ใหเ้ป็นอย่างอื่น  

- ในกรณีทีย่อดจ านวนเงนิหน้าเชค็ไม่เกนิ 750,000 บาท รบัเชค็ที ่ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ตามจุดจ่ายเชค็ที่
ทางท่านไดเ้ลอืกไว ้ โดยสามารถรบัไดต้ามวนัในใบรบัวางบลิ เวลา 13.00 น. – 15.30 น. ซึง่ตรงตามก าหนด
ตามตารางการรบัวางบลิและการจ่ายเชค็ ประจ าปี 2565 นี้ และสามารถรบัต่อไดอ้กี 2 วนัท าการของธนาคาร 
ตามเวลาท าการของธนาคาร  ทัง้นี้ช่วงเยน็ก่อนวนัทีเ่ชค็ออก 1 วนัท าการของธนาคาร ทางธนาคารจะแฟ็กซ์
เอกสารยนืยนัการจ่ายเชค็ไปใหท้่าน ในกรณีทีไ่ม่ไดร้บัเอกสาร สามารถโทรสอบถามทางธนาคารตามจุดจ่าย
เชค็ทีท่่านไดเ้ลอืกไว ้ตามรายละเอยีด ดงันี้ 

จดุจ่ายเชค็ เบอรโทร 
บางขนุเทยีน 02-476-5832 
พฒัน์พงศ ์ 02-235-0790 - 3 
อมตะนครชลบุร ี 038-213-555 - 9 
แหลมฉบงั 038-494-931 

 

3. ช่องทางการติตต่อ หากมีข้อสงสยั  

สาขา โทรศพัท ์ E-Mail 

        การติดต่อ     

สมุทรสาคร 02-150-5988, 034-839130-1 ต่อ 177,169 finance.ap@pjw.co.th 

ชลบุร ี 038-347187-8, 038-347204-6, 090-084-0448 account.e.cb@pjw.co.th 

บางบอน 02-8980018 , 02-8981008 ต่อ 13 account.e.mpb@pjw.co.th 

mailto:account.e.cb@pjw.co.th
mailto:account.e.mpb@pjw.co.th
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ทัง้นี้มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 
 

 
                                    

       ( นางสาว รชัดาภรณ์ สายสาหร่าย ) 
                                           ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชกีารเงนิ  
 
 
 
หมายเหต ุ การสง่สนิคา้ทุกครัง้โปรดน า 

1) ตน้ฉบบัใบก ากบัภาษพีรอ้มส าเนาใบก ากบัภาษหีรอืตน้ฉบบัใบสง่สนิคา้(INV.) พรอ้มส าเนาใบสง่สนิคา้ 
และส าเนา PO 

2) กรณีไม่ท าตามขอ้ตกลงดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่รบัสนิคา้จนกว่าจะไดร้บัใบก ากบัภาษี 
ฉบบัจรงิมายื่นทีแ่ผนกทีท่่านมาสง่ของ 

 
 

 


