มาตรฐานการบริ การลูกค้า
สาหรับการซื้อขายสิ นค้ากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมี
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (ในเครื อบริ ษทั เอ็กซอนโมบิล)

สารบัญ
3

9

6

10

- การสัง่ ซื้ อสิ นค้า

- วิธีการและขั้นตอนการรับสิ นค้า กรณี ลูกค้ารับสิ นค้าเองที่คลังเอสโซ่

- วิธีการชาระค่าสิ นค้า/ การนาส่ งใบกากับภาษี
- วิธีการยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงคาสัง่ ซื้ อ
- ช่องทางการชาระค่าสิ นค้า

- คาแนะนาในการลงสิ นค้า
- เอกสารในการจัดส่ ง
- กรณี ตอ้ งการสิ นค้าเร่ งด่วน
- การขอตัวอย่างสิ นค้าเพื่อทดลองใช้
- คาแนะนาติชม

7

11

- ระยะเวลาการจัดส่ งสิ นค้า

8

- ปริ มาณขั้นต่าในการสัง่ ซื้ อสิ นค้า

- ขั้นตอนในการลงสิ นค้า

คำนำ
เครื อบริ ษทั เอ็กซอนโมบิล มีความมุ่งมัน่ ที่จะมอบบริ การ
ที่ดีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า เอกสารฉบับนี้เป็ นคู่มือ
สาหรับอ้างอิงถึงมาตรฐานการให้บริ การของเราสาหรับ
ลูกค้าผูม้ ีอุปการะคุณ หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริ การของเรา หรื อมีความ
ประสงค์ตอ้ งการรับบริ การอื่นนอกเหนือจากบริ การ
มาตรฐาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรื อเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริ การลูกค้าที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผ่านหลากหลาย
ช่องทาง กรณี ตอ้ งการรับบริ การอื่นนอกเหนือจากบริ การ
มาตรฐาน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดาเนินการ

การสัง่ ซื้ อสิ นค้า

ช่ องทางการติดต่ อ
หากลูกค้ามีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับ การสัง่ สิ นค้า ใบกากับภาษี การชาระเงิน หรื อมีความประสงค์จะให้
คาแนะนาติชม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การลูกค้าของเรา ตามวันและเวลาทาการดังนี้

ประเทศไทย
1800010152
chemcs.th.int@exxonmobil.com
Mon – Fri
08:00 – 16:30

3

การสั่ งซื้อสิ นค้ า

1

การเปิ ดบัญชีซื้อขายครั้งแรก

สาหรับลูกค้าใหม่ หรื อ ลูกค้าปัจจุบนั ที่มีความประสงค์จะเพิ่มสถานที่จดั ส่งสิ นค้า เอกสารที่ตอ้ งใช้
ดาเนินการมีดงั ต่อไปนี้

2

การสั่งซื้อสิ นค้า

การสั่ งซื้อออนไลน์
ทางบริ ษทั ฯ ขอแนะนาให้ลูกค้าใช้ช่องทางการสัง่ ซื้อออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ที่อยูบ่ ริ ษทั ที่จดทะเบียน

1

ที่อยูใ่ นการจัดส่ง

ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การ
ลูกค้าเพื่อดาเนินการเปิ ดบัญชี การใช้
ระบบสัง่ ซื้อออนไลน์

ที่อยูใ่ นการส่งใบกากับภาษี

เอกสาร

ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า
ชื่อสิ นค้าที่ตอ้ งการสัง่ ซื้อ

ใบอนุญาตเป็ นผูใ้ ช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน ส.ค.02

2

ก่อนที่ลูกค้าจะดาเนินการสัง่ ซื้อ เราขอแนะนาให้
ลูกค้าตรวจสอบระยะเวลาในการสัง่ สิ นค้าล่วงหน้า
เพื่อให้แน่ใจว่าสิ นค้าจะสามารถจัดส่ง ตามเวลาที่
ลูกค้าต้องการ (กรุ ณาอ่านเพิ่มเติมที่ หน้า 7)

ช่ องทางการสั่งซื้อผ่ าน
ฝ่ ายบริการลูกค้า
อีกทางเลือกหนึ่งในการสัง่ ซื้อสิ นค้า ลูกค้าสามารถส่งรายละเอียดคาสัง่ ซื้อตามรายละเอียดด้านล่างมาทางอีเมลของฝ่ าย
บริ การลูกค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การลูกค้าจะติดต่อลูกค้าหากมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลาในการดาเนินการเปิ ดบัญชี
ข้อมูลที่ตอ้ งการสาหรับการสัง่ ซื้อสิ นค้าทางรถบรรทุก

3

วันทำกำร

สาหรับลูกค้าที่จดั การขนส่งเอง

2

สั ปดำห์

สาหรับลูกค้าที่มีความประสงค์
ให้บริ ษทั ดาเนินการจัดส่ง

ใบคาสัง่ ซื้อ (Purchase Order – PO)
ที่อยูใ่ นการจัดส่ง
ชื่อสิ นค้า
ปริ มาณในการสัง่ ซื้อสิ นค้า
วันที่ตอ้ งการสิ นค้ากรณี ให้บริ ษทั ฯจัดส่ง/วันที่ตอ้ งการรับสิ นค้ากรณี ลูกค้ารับสิ นค้าเอง

การดาเนินการเปิ ดบัญชีในบางกรณี อาจใช้เวลามากกว่าเวลาที่กล่าวไว้ขา้ งต้น

4

3

4

เวลาในการสั่ งซื้อสินค้ า

13:00
สิ นค้าที่ตอ้ งการให้มีการจัดส่ ง

15:00
กรณี ลูกค้าจัดหารถมารับสิ นค้าเอง

กรุ ณาสัง่ สิ นค้าทางช่องทางออนไลน์ หรื อ ส่งใบคาสัง่ ซื้อให้ทางฝ่ ายบริ การลูกค้า ภายในเวลา 13.00 น.
สาหรับสิ นค้าที่ตอ้ งการให้มีการจัดส่ง
หรื อภายใน 15.00 น. สาหรับกรณี ลูกค้าจัดหารถมารับสิ นค้าเอง
ทั้งนี้เพื่อให้มีเวลาพอเพียงสาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การลูกค้าในการตรวจสอบสต็อคสิ นค้า และเตรี ยมการ
จัดส่ง

สถานะคาสั่ งซื้อ

การยืนยันคาสัง่ ซื้อ
ลูกค้าจะได้รับใบยืนยันคาสัง่ ซื้อโดยอัตโนมัติ
เมื่อทางบริ ษทั ได้รับคาสัง่ ซื้อของลูกค้า หรื อจะ
ได้รับอีเมลตอบรับจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การ
ลูกค้า
ลูกค้าควรตรวจสอบใบยืนยันคาสัง่ ซื้อ หรื อ
อีเมลยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การลูกค้า
กับใบคาสัง่ ซื้อของลูกค้าทุกครั้ง เพื่อความ
ถูกต้องในการจัดส่ง

5

วิธีการจัดส่ ง

บริ ษทั ฯบริ การจัดส่งสินค้าโดยรถบรรทุก
ผลิตภัณฑ์เคมี

สาหรับลูกค้าที่ตอ้ งดาเนินการชาระเงิ นค่าสิ นค้า
ล่วงหน้า คาสัง่ ซื้อของลูกค้าจะได้รับการดาเนินการ
ต่อเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับใบแจ้งการชาระเงินผ่าน
ธนาคาร

5

ลูกค้าจะได้รับ
ใบกากับภาษีได้อย่างไร
ใบกากับภาษีจะถูกจัดส่งให้ลูกค้าไปพร้อมกับสิ นค้า

ลูกค้าจะดาเนินการเปลี่ยน หรื อ
ยกเลิก คาสัง่ ซื้ อได้อย่างไร

ลูกค้าจะชาระค่าสิ นค้าได้ทาง
ช่องทางใด
กรุ ณาชาระเงินโดย
1. โอนเงินผ่านบัญชีกระแสรายวันของธนาคารต่อไปนี้:
- ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสี ลม บ/ช เลขที 118-3-26638-4
- ธนาคารกสิ กรไทย สาขา กล้วยน้ าไท บ/ช เลขที 712-1-03583-3
- ธนาคารซิต้ ีแบงค์ บ/ช เลขที 0-118694-015
- Bank of America บ/ช เลขที 10279-069
2. เช็คขีดคร่ อม และสัง่ จ่าย "บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)"

เพื่อป้องกันไม่ให้คาสัง่ ซื้อใหม่ของลูกค้าได้รับ
ผลกระทบ กรุ ณาดาเนินการชาระค่าสิ นค้าของ
ลูกค้าตามวันที่กาหนดชาระ ดังที่ระบุใน
ใบกากับภาษี

กรุ ณาระบุเลขที่ใบกากับภาษีบนเอกสารการชาระเงิน

กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การลูกค้าเพื่อเช็คสถานะคาสัง่ ซื้อของลูกค้าลูกค้าสามารถเปลี่ยนคาสัง่ ซื้อ
ของลูกค้าได้ ในกรณี ที่คาสัง่ ซื้อของลูกค้ายังไม่ได้รับการยืนยัน หรื อ ยังไม่ได้จดั เตรี ยมรถขนส่ง ทั้งนี้
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากคาสัง่ ซื้อได้รับการยืนยัน หรื อ ได้มีการจัดเตรี ยมรถขนส่งแล้ว

6

ลูกค้าควรวางแผนการสัง่ สิ นค้าล่วงหน้านานเท่าไร
เพื่อความมัน่ ใจว่าสิ นค้าจะได้รับการจัดส่งตามช่วงเวลาที่ตอ้ งการ กรุ ณาสัง่ สิ นค้าล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ระบุในตาราง
ระยะเวลาที่ระบุในตารางนั้นประกอบด้วยระยะเวลาในการนาใบคาสัง่ ซื้อเข้าสู่ระบบการจัดเตรี ยมรถขนส่ง และการขนส่งจากคลังสิ นค้าจนถึงสถานที่จดั ส่ง ทั้งนี้ระยะเวลาที่ระบุระยะเวลาโดยประมาณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ตารางการจัดส่ง
พื้นที่ในการจัดส่ ง

ระยะเวลา (วัน)

พระนครศรี อยุธยา

2

กรุ งเทพมหานคร

2

ฉะเชิงเทรา

2

ชลบุรี

2

นครนายก

2

นครปฐม

2

นนทบุรี

2

ปทุมธานี

2

สมุทรปราการ

2

สมุทรสาคร

2

สุ พรรณบุรี
Fluids
สระบุรี

Onshore

2
2

ชัยนาท

3

ลาพูน

3

นครราชสี มา

3

พิษณุโลก

3

ปราจีนบุรี

3

ระนอง

3

ระยอง

3

สิ งห์บุรี

3

สงขลา

3

อุดรธานี

3

Thailand

7

ลูกค้าสามารถสัง่ สิ นค้าใน
ปริ มาณเท่าใด
ลูกค้าสามารถสัง่ สิ นค้าในปริ มาณต่อคันตามรายละเอียดในตาราง
หากลูกค้ามีความประสงค์จะสัง่ สิ นค้าในปริ มาณที่นอ้ ยกว่าที่กาหนดดังกล่าว กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ประเทศไทย

ประเภทรถขนส่ ง
ปริ มาณ

รถบรรทุก10ล้ อ
15,000 ลิตร

รถพ่วง22ล้ อ
38,000 ลิตร

8

ลูกค้าสามารถมาเติมสิ นค้าที่คลังสิ นค้าของเอสโซ่ได้อย่างไร
เวลาทาการของคลังสิ นค้ า

การลงทะเบียนรถขนส่ งและพนักงานขับรถขนส่ งของลูกค้ า

เนื่องจากแต่ละคลังสิ นค้ามีวนั เวลาทาการที่ต่างกัน กรุ ณาวางแผนการรับสิ นค้าภายในวันเวลาทาการของแต่
ละคลังสิ นค้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม
หากมีความจาเป็ นจะต้องมาเติมสิ นค้านอกเวลาทาการ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ้ายบริ การลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าจะ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม (ค่าล่วงเวลา)

สาหรับลูกค้าที่ประสงค์ในการจัดหารถขนส่งมารับสิ นค้าเองเป็ นครั้งแรก ลูกค้าจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจ
สภาพรถ อีกทั้งพนักงานขับรถขนส่งจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยก่อนจะเข้ามารับสิ นค้าเป็ นครั้งแรก
กรณี ที่มีการเปลี่ยนหรื อปรับเปลี่ยนรถหัวลาก หรื อ ตัวถังรถ จะต้องมีการตรวจสภาพรถใหม่อีกครั้ง

กรุ ณาทาการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การลูกค้าหรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายล่วงหน้า และเตรี ยมเอกสารที่จาเป็ น
เพื่อดาเนินการก่อนการรับสิ นค้าครั้งแรก เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบหรื อความล่าช้าในการเข้ารับสิ นค้า

ประเทศ

คลังสินค้า

การดาเนินการ

วันทาการ

เวลาทาการ

ไทย

สยามเฆมี

การเติมสิ นค้าลงรถบรรทุก
เคมีภณ
ั ฑ์

จ.-ส.
ยกเว้นวันหยุดราชการ

07:30 – 15:30

ไทย

ศรี ราชา

การเติมสิ นค้าลงรถบรรทุก
เคมีภณ
ั ฑ์

จ.-ส.

01:00 – 21:00

คลังสิ นค้าของเราปิ ดทาการในวันหยุดราชการ
ยกเว้นคลังสิ นค้าเอสโซ่ศรี ราชาที่ทาการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เวลำทำกำรของคลังสิ นค้ ำ

9

คาแนะนาในการลงสิ นค้า
เมื่อรถขนส่งของทางเอสโซ่ไปถึงสถานที่จดั ส่ง กรุ ณาดาเนินการลงสิ นค้าทันทีและครบถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจ
นามาซึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการให้รถขนส่งจอดคอย

ลูกค้าสามารถเร่ งการจัดส่ งได้หรื อไม่
ในกรณี ที่ลูกค้ามีความประสงค์จะได้รับสิ นค้าเร็วกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าท่ฝ่ายบริ การลูกค้า เพื่อตรวจสอบว่า
สามารถเร่ งการจัดส่งได้หรื อไม่ ทั้งนี้คาสัง่ ซื้อที่เร่ งด่วนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดาเนินการ

เอกสารที่จะไปพร้อมกับการจัดส่ ง

การขอตัวอย่างสิ นค้าเพื่อทดลองใช้

ลูกค้าจะได้รับเอกสารดังต่อไปนี้

กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อขอตัวอย่างทดลอง

Transportation
ประเภทการขนส่ ง Mode
การขนส่ งทางรถ

เอกสาร
Documents
Offering
• Delivery Note
• Certificate of Analysis (COA)
• ใบชัง่ น้ าหนักสิ นค้า
• ใบกากับภาษี
• ใบกากับการขนส่ งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน

คาแนะนาติชม
ลูกค้าสามารถให้คาแนะนาติชม เพื่อการพัฒนาบริ การ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ การลูกค้า
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How do I unload a product?
ขั้นตอนในการลงสิ นค้า

เปรี ยบเทียบใบชัง่ น้ าหนักที่ได้รับกับการชัง่ น้ าหนักรถจริ งที่
หน้างาน
ควรมีการตรวจสอบการชัง่ ตวงวัดตราชัง่ ของลูกค้าโดย
สม่าเสมอ และภายในเวลาที่กาหนด

จัดเก็บบริ เวณสถานที่ที่ใช้ลงสิ นค้าให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
จะไม่มีการกรอกถังหรื อลงสิ นค้าใดๆ นอกบริ เวณที่จดั ส่ง

ตรวจสอบว่าไม่มีถงั น้ าหรื อสิ่ งของมีน้ าหนักติดมาพร้อมกับ
รถขนส่ง เพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่มีการทุจริ ตใดๆ จากคนขับ

ตรวจสอบว่าสิ นค้าที่มาส่งถูกต้องตามที่สงั่ ไว้ พร้อมทั้ง
เตรี ยมแท็งค์ที่จะให้ลงสิ นค้าให้เรี ยบร้อย

ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของวาล์วที่แท็งค์ และตรวจเช็ค
และเซ็นชื่อรับทราบตามรายการขั้นตอนการลงสิ นค้า

ตรวจสอบหมายเลขซีล และตรวจสอบว่า Elock ยังอยูใ่ นสภาพ
เดิม แล้วจึงดาเนินการลงสิ นค้าตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสาร
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ทั้งพนักงานขับรถขนส่งกับเจ้าหน้าที่ของลูกค้าควรสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสายรัดนิรภัยทุก
ครั้ง

จัดเตรี ยมถังสาหรับจัดเก็บสิ นค้าที่คงเหลือในรถ
การตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าทางกายภาพ สาหรับสิ นค้า nonDG สามารถตรวจสอบได้จากวาล์วด้านล่าง

อยูต่ รวจสอบความเรี ยบร้อยตลอดระยะเวลาในการลงสิ นค้า และ
แจ้งกลับมาทางเอสโซ่หากพบความผิดปกติ

ตรวจสอบและเทียบน้ าหนักชัง่ เบากับน้ าหนักสุ ทธิของ
สิ นค้า
แจ้งกลับมาทางเอสโซ่หากน้ าหนักส่วนต่างเกินกว่าเกณฑ์
ที่ตกลงไว้

เจ้าหน้าที่รับสิ นค้าของลูกค้ากับพนักงานขับรถควรร่ วมกันต่อ
หรื อถอดสายลงสิ นค้า เพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ

มอบใบชัง่ น้ าหนักหลังลงสิ นค้าให้พนักงานขับรถ 1 ฉบับ
และเก็บไว้เป็ นหลักฐานอีก 1 ฉบับ
ลงลายเซ็นต์กากับใบลงสิ นค้า พร้อมทั้งระบุน้ าหนักสุทธิ
ของสิ นค้าที่ได้รับ

12

Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Ton,
Klong Toey District, Bangkok,
10110, Thailand
www.exxonmobilchemical.com

Statements:
1) Company shall have the right to revise this Standard Offering at any time without notifying the customers, provided that any such revision shall not lower the offer and service standard that the
customers have already enjoyed. ExxonMobil shall also notify the customers of such revision within a reasonable period after such revision.
2) Standard Offering mentioned in this document is typical service offering we provide to our customer. Informations for example, but not limited to, lead time, order cutoff time, terminal operating
hours, standard documents and etc. can be vary depends on specific situation.
CORPORATE SEPARATENESS NOTICE:
The terms “we,” “our,” "ExxonMobil Chemical" and "ExxonMobil" are each used for convenience, and may include any one or more of ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation, or any
affiliate either directly or indirectly stewarded. Management of each affiliate or other local entity implementing this guidance retains ultimate responsibility for adopting and implementing this guidance in its
country or area of operation. Each affiliate or other local entity has chosen to adopt and implement this guidance following its appropriate decision making procedures. Working relationships discussed in this
document do not necessarily represent a reporting connection, but may reflect a functional guidance, stewardship or service relationship. Where shareholder consideration of a local entity matter is
contemplated by this document, responsibility for action remains with the local entity. Nothing contained in this document is intended to override corporate separateness of local entities.

