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15 มีนาคม 2562
เรื อง

แจ้ งรายละเอียดระเบียบและข้ อปฎิบตั ใิ นการรับใบสังซือและจัดส่งสินค้ าและระเบียบอืนๆ
(Supplier Manual)
เรี ยน ผู้จดั การบริ ษัท/เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขาย หรื อเจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ อง
ทางบริษัทฯ ขอแจ้ งให้ ท่านได้ ทราบถึงระเบียบและข้ อปฏิบตั ใิ นการรับใบสังซือสินค้ าและจัดส่งสินค้ า
รวมถึงระเบียบการวางบิล และการชําระค่าสินค้ า/บริการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี
การตอบรับใบสังซือ (PO)
 บริษัทฯ จะทําการจัดส่งใบสังซือให้ ท่านผ่านทางอีเมล์ทีท่านได้ ลงทะเบียนไว้ กบั 3เอ็ม เมือท่านรับใบสัง
ซือแล้ ว โปรดตรวจสอบข้ อมูล และความถูกต้ องของการสังซือโดยละเอียด หากท่านมีการเปลียนแปลง
แก้ ไขอีเมล์ทีใช้ ในการรับคําสังซือ โปรดแจ้ งฝ่ ายจัดซือ 3เอ็ม ทันที
 เฉพาะใบสังซือสินค้ าประเภทวัตถุดิบทีใช้ ในการผลิตเท่านัน ทีกํ าหนดให้ ผ้ ขู ายทําการยืนยันการตอบรับ
ใบสังซือ กลับมายังอีเมล์ของฝ่ ายจัดซือ 3เอ็ม ทีใช้ ในการส่งใบสังซือภายใน 2 วันทําการ สําหรับใบสัง
ซือสินค้ าและบริ การประเภทอืนๆ ผู้ขายไม่จําเป็ นต้ องตอบรับใบสังซือให้ กบั 3เอ็ม ให้ ผ้ ขู ายดําเนินการ
ประสานงานติดต่อกับผู้ขอซือของ 3เอ็ม ตามรายชือทีปรากฏบนใบสังซือ ซึงจะเป็ นผู้ทีทําการติดต่อกับ
ผู้ขาย เกียวกับรายการสังซือโดยตรง
 กําหนดให้ ผ้ ขู ายแจ้ งในอีเมล์วา่ ผู้ขายได้ รับใบสังซือหมายเลขนันๆ แล้ ว ผู้ขายไม่มีความจําเป็ นทีจะต้ อง
ลงลายมือชือ หรื อส่งสําเนาใบสังซือให้ กบั 3เอ็ม แต่หากว่าผู้ขายมีการโต้ แย้ ง หรื อต้ องการเปลียนแปลง
ข้ อมูลประการใดในใบสังซือ ให้ แจ้ งกับฝ่ ายจัดซือของ 3เอ็ม ทันที หากผู้ขายไม่มีข้อโต้ แย้ งอืนใด ให้ ถือ
ว่าคําสังซือทังหมดเช่น รายการสินค้ า จํานวน ราคา การบรรจุหีบห่อและความต้ องการอืนๆ ทีระบุใน
ใบสังซือนันถูกต้ องทังหมด และผู้ขายสามารถจัดส่งสินค้ าให้ กบั 3เอ็ม ได้ ตามกําหนดทีระบุในใบสังซือ
 กําหนดให้ ตอบรับใบสังซือทางอีเมล์เท่านัน ไม่อนุญาตให้ มีการตอบรับใบสังซือทางโทรศัพท์ หรือทาง
ข้ อความผ่านโปรแกรมอืนใด
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การส่ งสินค้ า
 เจ้ าหน้ าทีส่งสินค้ าควรแต่งกายสุภาพ และพกบัตรประจําตัวประชาชน เพือใช้ อ้างอิง ในการผ่านระบบ
รักษาความปลอดภัยของอาคารฯ /สํานักงาน/โรงงาน ทีนําสินค้ าไปส่ง ทังนีสถานทีส่งสินค้ า ให้ เป็ นไป
ตามรายละเอียดทีระบุในใบสังซือ หรื อจากการนัดหมายกับทางจัดซือเท่านัน (ขอสงวนสิทธิ ไม่รับสินค้ า
กรณีจดั ส่งผิดสถานที หรื อส่งล่วงหน้ าโดยไม่ได้ นดั หมาย โดยทีมิได้ แจ้ งหรื อได้ รับการยินยอมจากฝ่ าย
จัดซือล่วงหน้ า)
 เวลาติดต่อส่งสินค้ า (วันทําการ จันทร์ -วันศุกร์ )
สํานักงานเสริ มมิตร/อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (รายละเอียดในเงือนไขการส่งสินค้ าเฉพาะสํานักงาน)
สํานักงานลาดกระบัง
(รายละเอียดในเงือนไขการส่งสินค้ าเฉพาะสํานักงาน)
สํานักงานลาดหลุมแก้ ว
8.00 - 15.00 น. (ช่วงพักเทียงมีเจ้ าหน้ าทีรับสินค้ า 1 คน)
สํานักงาน DD บางนา
8.00 - 14.00 น.
สํานักงานนิคมปิ นทอง 3
8.30 – 11.30 น. และ 13.00 – 15.00 น.
สํานักงาน DHL บางนา
8.00 – 15.00 น.
 เอกสารพืนฐาน เพือประกอบการจัดส่ง ได้ แก่
- สําเนาใบสังซือของบริษัท 3เอ็มฯ
- ใบกํากับภาษี ต้นฉบับ หรื อใบแจ้ งหนีต้ นฉบับ (ทังนีการจะใช้ เอกสารดังกล่าวเป็ นประเภทใด
ให้ เป็ นไปตามระบบการรับเช็คทีได้ ตกลงกับฝ่ ายจัดซือไว้ แล้ ว)
- ใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Certificate of Analysis – COA)
 สินค้ าประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์ – packaging กําหนดให้ ผ้ ขู ายแนบ COA ของ Lot แรกที
จัดส่งให้ กบั 3M และทุกครังทีมีการเปลียนแปลง specification หรื อมีการร้ องขอจาก
ฝ่ ายคุณภาพของ 3M
 สินค้ าประเภทสารเคมี กําหนดให้ ผ้ ขู ายแนบ COA ของผลิตภัณฑ์ในทุก Lot ทีมีการส่ง
มอบ
 โดยกําหนดให้ มีการระบุหมายเลขใบสังซือ และหมายเลข Lot ของสินค้ า รหัสสินค้ า
ของ 3M (SKU number) ใน COA ทุกครัง
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 หากผู้ขายทําการซือสินค้ ามาจากผู้ผลิตอืนและใช้ COA ทีมาจากผู้ผลิตแทนการออก
COA จากผู้ขายเอง โปรดออกหนังสือรับรองว่า COA จากผู้ผลิต เป็ นสินค้ าตามใบสัง
ซือ และมีหมายเลข Lot ทีตรงกันกับทีผู้ขายจะส่งมอบให้ กบั 3เอ็ม
 งดรับสินค้ าทุกวันทําการสุดท้ ายของเดือน (วันที 30 หรื อ 31) หากวันสุดท้ ายของเดือนตรงกับวันหยุด
ทําการ (เสาร์ -อาทิตย์) สามารถส่งสินค้ าได้ ภายในวันพฤหัสบดี เช่น
- เดือนมกราคม วันที 31 ตรงกับวันอาทิตย์ ดังนันสามารถส่งสินค้ าได้ ภายในวันพฤหัสบดีที 28
- เดือนมกราคม วันที 31 ตรงกับเสาร์ ดังนันสามารถส่งสินค้ าได้ ภายในวันพฤหัสบดีที 29
หากไม่มนใจให้
ั
สอบถามล่วงหน้ าทีเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายจัดซือ ทีท่านติดต่อด้ วย
 ไม่อนุญาตให้ มีการส่งสินค้ าก่อนกํ าหนดการทีระบุไว้ ในใบสังซือ หากท่านมีความจําเป็ นทีจะต้ องส่ง
สินค้ าล่วงหน้ าก่อนกําหนดการส่ง ขอความกรุณาติดต่อฝ่ ายจัดซือของ 3เอ็ม เพือขออนุมตั ิการจัดส่ง
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 วันทําการ 3เอ็ม ขอสงวนสิทธิในการไม่รับสินค้ าก่อนกําหนดหากผู้ขายไม่ได้ รับ
การอนุมตั ิล่วงหน้ าจาก 3เอ็ม
 ชือผู้ติดต่อสําหรับการส่งสินค้ าในแต่ละสํานักงาน
สํานักงานเสริ มมิตร/อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (ติดต่อผู้สงซื
ั อโดยตรง ซึงจะระบุชือไว้ ใน PO)
สํานักงานลาดกระบัง
3เอ็ม ประเทศไทย : สินค้ าในประเทศ ติดต่อ คุณบุญนภัส
โทรฯ 02-7394803-9 ต่อ 2382
3เอ็ม ประเทศไทย : สินค้ าต่างประเทศ ติดต่อ คุณธีรยุทธ
โทรฯ 02-7394803-9 ต่อ 2458
3เอ็ม อินโนเวชัน : สินค้ าภายในและต่างประเทศติดต่อ
คุณชไมยพร โทรฯ 02-7394803-9 ต่อ 7052
และ คุณนที โทรฯ 02-7394803-9 ต่อ 7018
สํานักงานลาดหลุมแก้ ว
คุณสุภาพ/คุณจรัส (ฝ่ ายสโตร์ )
โทรฯ 02-5991409-11 ต่อ 3323
สํานักงาน DD บางนา
คุณอดิศกั ดิ โทรฯ 02-7401248-9 ต่อ 105
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สํานักงานนิคมปิ นทอง 3

คุณคล้ ายโสม โทรฯ 02-2608577 ต่อ 5022
(นิมคมอุตสาหกรรมปิ นทอง 3 เลขที 219/21 หมู่ 6
ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา ชลบุรี 20230)
สํานักงาน DHL บางนา
คุณอุบลรัตน์ โทร 02-180-0272 ต่อ 153
 การเข้ าพืนทีของสํานักงานลาดกระบัง, ลาดหลุมแก้ ว และปิ นทอง 3 ให้ ปฎิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิ
สําหรับบุคคลภายนอก (ผู้มาติดต่อ ผู้ขาย ผู้รับเหมา และบุคคลทัวไป) อย่างเคร่งครัด กรุ ณาศึกษา
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หากพบว่าไม่ปฎิบตั ติ ามระเบียบ จะมีการบันทึกความผิด และฝ่ ายจัดซื อจะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไปยังสํานักงานของท่านเพือให้ ปรับปรุงแก้ ไขในการจัดส่งครังต่อไป
และหากยังพบการปฎิบตั ิทีไม่เป็ นไปตามระเบียบนีซําอีก จะนําข้ อมูลนีไปประกอบการประเมินผล
ผู้ขายรายครึงปี และรายปี อันจะมีผลต่อการพิจารณาดําเนินธุรกิจร่วมกัน ในอนาคต
 การส่งสินค้ าทุกสํานักงาน ขอให้ จดั เตรี ยมแรงงาน ในปริ มาณทีเหมาะสมกับการส่งสินค้ าในแต่ละรอบ
ทังนี เพือความคล่องตัว และประหยัดเวลาของผู้สง่ สินค้ ารายอืนๆ ทีต่อคิวอยู่
 เงือนไขการส่งสินค้ าเพิมเติม เฉพาะของแต่ละสํานักงาน
สํานักงานเสริมมิตร
- เวลาในการจัดส่งสินค้ าโดยใช้ ลิฟท์ขนสินค้ า เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.
สํานักงานลาดกระบัง (3 เอ็ม ไทยแลนด์ และ 3เอ็ม อินโนเวชัน)
- เวลาในการับวัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ จากผู้ผลิต หรื อผู้ขายภายในประเทศ
เวลา 8.00 - 15.00 น.
- เวลาในการรับวัตถุดิบ และสินค้ าสําเร็ จรูปจากต่างประเทศปกติ
เวลา 08.00 – 15.00 น. และ 17.00 - 21.00 น. ในกรณีพิเศษ
คลังเช่า 08.30 – 15.00 น.
พนักงานคลังสินค้ าพักเบรค 1 ชัวโมง เวลา 11:30-12:30 สําหรับตึก 1
สําหรับตึก 2 พักเบรค 12.00 – 13.00 น.
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- เวลาในการรับและส่งสินค้ า กับผู้บริการรับช่วง (Outsource and Contract Manufacturing)
เวลา 7.45 - 15.00 น.
- ระหว่างเวลา 11.30-12.30 ห้ ามรถเข้ า-ออก จากคลังสินค้ าถึงหน้ าประตูโรงงาน
เพือหลีกเลียงอุบตั ิเหตุ เนืองจากเป็ นเวลาพักกลางวันของพนักงานบริ ษัท 3เอ็มฯ
- ผู้ขายในประเทศทุกราย ต้ องนําฟิ ล์มยืด (Shrink Wrap/Stretch Film) มาด้ วยทุกครัง (3 เอ็ม
ไทยแลนด์ และ 3เอ็ม อินโนเวชัน)
- ต้ องสวมอุปกรณ์ Safety ตลอดเวลาขณะปฏิบตั งิ านในคลังสินค้ า (รายละเอียดในเอกสารแนบ
เพิมเติมทีส่งมาด้ วย)
สํานักงานลาดหลุมแก้ ว
- กําหนดเวลารับ-ส่งงาน Contract Manufacturing เวลา 8.00-15.00 น.
- ผู้ขายประเภทรับจ้ างบรรจุ (OUTSOURCE Packing หรื อ Contract Manufacturing) ให้ นํา
ฟิ ล์มยืด (Shrink Wrap/Stretch Film) มาด้ วยทุกครัง
- กรณีจดั ส่งสินค้ าทีเป็ นยกพาเลท หรือมีนําหนักมาก ทีต้ องใช้ รถโฟล์คลิฟท์ในการเคลือนย้ าย
สินค้ า ของดการรับสินค้ าในช่วง 12.00 – 13.00 น.
- สินค้ ากลุ่มสารเคมีต้องระบุ Lot no. / Mfg. date / Expired Date บนเอกสารใบกํากับภาษี
- ต้ องสวมอุปกรณ์ Safety ตลอดเวลาขณะปฏิบตั งิ านในคลังสินค้ า (รายละเอียดในเอกสารแนบ
เพิมเติมทีส่งมาด้ วย)
- สินค้ านําเข้ าจากต่างประเทศ โดย Customs Broker กําหนดส่งสินค้ าเวลา 8.00-15.00 น. และ
ต้ องจัดส่งล่วงหน้ าก่อนสินเดือน 2 วัน (working day)
สํานักงานนิคมปิ นทอง 3
- ผู้ขายนํา ฟิ ล์มยืด (Shrink Wrap/Stretch Film) มาด้ วยทุกครัง
- ผู้สง่ มอบแต่งกายให้ เรี ยบร้ อย โดยอ้ างอิงตามกฎระเบียบทัวไปของบริ ษัท 3เอ็มฯ ทีกํ าหนดไว้
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สํานักงาน DD บางนา
- ผู้ขายนํา ฟิ ล์มยืด (Shrink Wrap/Stretch Film) มาด้ วยทุกครัง
- การจัดส่งสินค้ าอย่างน้ อยต้ องมีพนักงาน 2 คน เพือความรวดเร็ วในการลงสินค้ า
- หากจําเป็ นเป็ นต้ องส่งเกินเวลาทีกําหนดข้ างต้ น ขอให้ แจ้ งก่อน 14.00 น. อย่างน้ อย ชม.
- ต้ องสวมอุปกรณ์ Safety ตลอดเวลา และปฏิบตั ิตามกฏความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ขณะ
ปฏิบตั ิงานในคลังสินค้ า
สํานักงาน DHL บางนา
- ผู้ขายนํา ฟิ ล์มยืด (Shrink Wrap/Stretch Film) มาด้ วยทุกครัง
- การจัดส่งสินค้ าอย่างน้ อยต้ องมีพนักงาน 2 คน เพือความรวดเร็ วในการลงสินค้ า
- หากจําเป็ นต้ องส่งเกินเวลาทีกําหนดข้ างต้ น ขอให้ แจ้ งล่วงหน้ าก่อน . น. อย่างน้ อย ชม
- ต้ องสวมอุปกรณ์ Safety ตลอดเวลา และปฏิบตั ิตามกฏความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ขณะ
ปฏิบตั ิงานในคลังสินค้ า
- สวมรองเท้ านิรภัยและเสือสะท้ อนแสง ทีสามารถมองเห็นได้ ตลอดเวลา
- ใช้ ทางเท้ าตลอดเวลาในบริ เวณลานโหลดสินค้ า และอย่าข้ ามเส้ นสีแดงเข้ าไปในบริ เวณที ถูก
จํากัด (เว้ นแต่ได้ รับการยกเว้ น) อย่ายืนอยูข่ ้ างหลังรถ ขณะทีรถถอยหลัง
- ไม่เดินผ่านคลังสินค้ าหรือบริ เวณลานโหลดสินค้ า (ยกเว้ นกรณีทีผู้ได้ รับมอบอํานาจมอบหมาย
ให้ ปฏิบตั งาน)
- รถบรรทุกต้ องทาการดับเครื องและวางหมอนหนุนล้ อให้ เรี ยบร้ อย ( เว้ นแต่มีอุปกรณ์แบบอืน )
และต้ องวางกุญแจเพือความปลอดภัย
- ระหว่างทีทาการโหลดหรื อขนย้ ายสินค้ า พนักงานขับรถต้ องอยู่ในพืนทีทีจัดไว้ ให้ ในพืนทีที
ปลอดภัย
- ห้ ามปี นยานพาหนะโดยเด็ดขาด อย่ายืนขอบประตูโหลด หรื อปื นขึน ลง บริ เวณประตูโหลด
- รถบรรทุกไม่ควรเคลือนออกลากประตูโหลดสินค้ าจนกว่าจะได้ รับการยืนยันจากผู้บงั คับบัญชา
ในคลังสินค้ าทีได้ รับอนุา่ ตหรื อผู้มีสิทธิได้ อนุญาตให้ ยานพาหนะออกจากประตูโหลดสินค้ า
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การวางบิล
 สามารถวางบิลในวันส่งสินค้ าได้ โดยให้ เตรี ยมใบวางบิลมาเอง ทังนีหากไม่มีสําเนา ใบสังซือ (PO)
แนบมาด้ วย ทางฝ่ ายคลังสินค้ าขอสงวนสิทธิไม่รับวางบิล (ยกเว้ นสํานักงานเสริ มมิตร รายละเอียดการ
วางบิลให้ ดจู ากเงือนไขพิเศษของสํานักงาน)
ข้ อควรระวังในการเปิ ดใบกํากับภาษี
เปิ ดใบกํากับภาษี หรื อใบแจ้ งหนี 1 ใบ ต่อการอ้ างอิงใบสังซือ (PO) 1 ใบ เท่านัน ไม่อนุญาตให้ รวมใบสังซือ
หลายๆ ใบ แล้ วออกใบกํากับภาษี หรื อใบแจ้ งหนีมาเพียงใบเดียว แต่ใบสังซือ (PO) 1 ใบ สามารถเปิ ดใบกํากับ
ภาษี ได้ หลายครัง หากมีการทยอยส่งสินค้ า
 วันทีทีระบุในใบแจ้ งหนี/ใบกํ ากับภาษี ต้ องเป็ นวันทีเดียวกันหรื อเป็ นวันทีหลังจากวันทีทีระบุในใบสังซือ
(PO) เท่านัน
 รับวางบิลเฉพาะใบแจ้ งหนี/ใบกํากับภาษี ทีมาวางบิลในเดือนเดียวกันกับทีระบุไว้ ในเอกสารเท่านัน และ
ต้ องเป็ นเอกสารทีระบุวนั ทีวันเดียวกับกันวันส่งสินค้ า หรื อก่อนล่วงหน้ าได้ ไม่เกิน 2 วัน
 ระบุเลขทีใบสังซือในใบกํากับภาษี ด้วยทุกครัง
 ขอให้ ระมัดระวังเรื องการส่งสินค้ าให้ ตรงกันกับจํานวนทีระบุในใบกํากับภาษี
 หากเป็ นสินค้ าทีมีการอ้ างถึงรหัสสินค้ า 11 หลัก ของ 3เอ็มฯ ต้ องระบุรหัสทีถูกต้ องดังกล่าว
ในใบกํากับภาษีด้วยทุกครัง
 หน่วยของสินค้ า ในใบกํากับภาษี จะต้ องตรงกับ หน่วยสินค้ าใน ใบสังซือเท่านัน
 ทีอยูข่ อง 3เอ็ม ในการเปิ ดใบกับภาษี สามารถใช้ ได้ ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั
งกฤษ
(อ้ างถึงชือบริ ษัททีระบุในใบสังซือ ว่าเป็ น 3เอ็ม ไทยแลนด์ หรื อ 3เอ็ม อินโนเวชัน) ดังนี
3M Thailand Limited
Tax ID: 0105510003641
Branch: Head Office
159 Asoke-Montri Road, Klongtoey Nua,
Wattana, Bangkok 10110

บริ ษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จํากัด
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0105510003641
สํานักงานใหญ่
159 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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3M Innovation (Thailand) Limited
Tax ID: 0105555021134
Branch: Head Office

บริษัท 3เอ็ม อินโนเวชัน (ไทยแลนด์ ) จํากัด
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี: 0105555021134
สํานักงานใหญ่
อาคารสริ มมิตรทาวเวอร์ 159/19-20 ถนนอโศกมนตรี
Sermmit Tower Building 159/19-20 Asoke-Montri (สุขมุ วิท 21)แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา
Rd (Sukhumvit 21) Klongtoey-Nua,
กรุงเทพฯ 10110
Wattana, Bangkok 10110

เงือนไขพิเศษการวางบิลของแต่ ละสํานักงาน
สํานักงานอาคารเสริมมิตร และ RTK (อาคารรุ่งโรจน์ ธนกุล)
(วางบิลตาม location ทีจัดส่ งสินค้ าและบริการ)
 เจ้ าหน้ าทีส่งสินค้ าควรแต่งกายสุภาพ และพกบัตรประจําตัวประชาชน เพือใช้ อ้างอิง ในการผ่านระบบ
รักษาความปลอดภัยของอาคารฯ
 รับวางบิลทุกวัน ในเวลา 8.30 – 16.00 น. ยกเว้ น 2 วันสุดท้ ายของการทํางานในแต่ละเดือน
 ติดต่อห้ องเมล์รูม ชัน 12 อาคารเสริ มมิตร หรื อ ชัน 11 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ตึก A (จุด รปภ.)
 ขอให้ ผ้ ทู ีมาติดต่อตรวจสอบเอกสารการวางบิลให้ ครบถ้ วน และปฏิบตั ดิ งั นี
เอกสารประกอบชุดวางบิล (สํานักงานอาคารเสริ มมิตร และ RTK (อาคารรุ่ งโรจน์ ธนกุล)
1. ใบวางบิล (ถ้ ามี)
2. ต้ นฉบับ ใบกํากับภาษี (สําหรับสินค้ าทัวไป) พร้ อมสําเนา 1 ฉบับ
3. ต้ นฉบับ ใบแจ้ งหนี (สําหรับค่าแรง หรื อบริ การ) พร้ อมสําเนา 1 ฉบับ
4. มีลายมือชือผู้รับสินค้ า/บริ การในเอกสารข้ อ 2 หรื อ 3 (ตัวบรรจง ให้ อ่านชือได้ ) หรื อในใบส่งสินค้ า
ชัวคราว , หากไม่มีการลงลายมือชือยืนยันการรับสินค้ า/บริ การ จะไม่สามารถรับวางบิลได้
5. ใบสังซือ (PO) ของบริ ษัท 3เอ็มฯ
เงือนไขการวางบิล (สํานักงานอาคารเสริมมิตร และ RTK (อาคารรุ่งโรจน์ ธนกุล)
1. บริษัทไม่รับวางบิล หากเอกสารประกอบชุดวางบิลไม่ครบตามข้ อ 2-5
2. บริษัทไม่รับวางบิล ใน 2 วันสุดท้ ายของการทํางานในแต่ละเดือน
3. วันทีและเดือนทีระบุในเอกสารใบแจ้ งหนี หรื อใบกํากับภาษี ต้องตรงกับเดือนทีวางบิลเท่านัน
ไม่รับใบแจ้ งหนีหรื อใบกํากับภาษี ข้ามเดือน
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สํานักงานลาดหลุมแก้ วและลาดกระบัง
 วางบิลในวันส่งสินค้ าได้ ทนั ที โดยให้ แนบสําเนาใบสังซือ และมีใบวางบิล มาด้ วยทุกครัง
 เอกสารประกอบการวางบิล ได้ แก่
- สําเนาใบสังซือของ 3เอ็มฯ
- ต้ นฉบับใบกํากับภาษี พร้ อมสําเนารวม 4 ชุด หรื อต้ นฉบับใบแจ้ งหนีพร้ อมสําเนา
รวม 4
ชุด (เงือนไขเอกสารเป็ นไปตามข้ อตกลงเรื องวิธีการรับเช็ค)
 ใบกํากับภาษี หรื อใบแจ้ งหนี ต้ องระบุรหัสสินค้ า 3เอ็ม (ถ้ ามี) และเลขทีใบสังซือ
 สํานักงานลาดหลุมแก้ ว ถ้ าเป็ นสินค้ าประเภทเคมี ต้ องเปิ ดบิล บิลต่อสินค้ า LOT เท่านัน
 สําหรับใบกํากับภาษีของงานประเภททีเป็ นสินค้ า ไม่ใช่งานบริ การ (มีรหัสสินค้ า 11 หลักกํากับ) ต้ อง
ระบุข้อมูล packing list กํากับทุกรหัสสินค้ า (จํานวนบรรจุตอ่ ห่อ, จํานวน package ทีส่งทังหมด ซึง
ต้ องมีขนาดบรรจุทีเท่ากันทุกครังของการจัดส่ง, หากต้ องการเปลียนแปลงจํานวนบรรจุ ต้ องแจ้ งจัดซือ
เพือให้ ได้ รับอนุมตั กิ ่อนทุกครัง)
สํานักงานนิคมปิ นทอง 3
 วางบิลในวันส่งสินค้ าได้ ทนั ที
 เอกสารประกอบการวางบิล ได้ แก่
- สําเนาใบสังซือของ 3เอ็มฯ
- ต้ นฉบับใบกํากับภาษี หรื อใบแจ้ งหนี พร้ อมสําเนาอย่างน้ อย 3 ชุด
- ใบวางบิล (ถ้ ามี)
หากมีข้อสงสัย หรื อคําถามในการวางบิล กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีคลังสินค้ า, GSC Buyer หรื อ แผนก Sourcing
ทีประสานงานกับท่าน
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การชําระค่ าสินค้ า/บริการ
 บริษัทฯ จะชําระเงิน ตามระยะเวลาการชําระเงินทีได้ ตกลงกับผู้ขายแต่ละรายไว้ โดยผู้ขายจะได้ รับ
Email จาก ธนาคารซิตีแบงค์ CitiDirect (Thailand) paylink.asia@citi.com ส่งไปยัง E-mail Address
ทีผู้ขายได้ ให้ ไว้ กบั ทางแผนกจัดซือจัดหา (Sourcing) ซึงรายละเอียดทีแจ้ งได้ แก่ รายละเอียดของอิน
วอยซ์, ยอดเงิน รวมถึงสถานทีรับเช็ค ล่วงหน้ า 1 วัน
“ Payment Advice” โดยท่านจะได้ รับข้ อมูล ดังนี
Transaction Reference: XXXXXXXX
Payer/Remitter's Reference No: XXXX
Beneficiary Details: ชือบัญชี
Payment method: GIRO หรือ Check (วิธีการชําระ โดยการโอนเงิน หรื อ จ่ายเช็ค)
Payment Amount: จํานวนเงิน
Currency: สกุลเงิน
Value Date: วันทีโอนเงิน
Payment Details:
 การโอนเงินผ่ านบัญชีธนาคาร
ทุกวันพุธ ตังแต่เวลา .00-15.30
หากผู้ขายรายใดต้ องการเปลียนแปลงวิธีการจ่ายเงินเป็ นแบบโอนเงิน รบกวนติดต่อคุณหทัยรัตน์ เวชกามา ที
hwetchaka@mmm.com เพือขอแจ้ งการแก้ ไขข้ อมูลในระบบ
กรุ ณาส่ งมอบใบเสร็ จรั บเงินมายัง 3M
คุณอนุสรา ลอยขจร (แผนก Sourcing / AP)
ทีอยู่ 3เอ็ม ประเทศไทย (อาคารเสริมมิตร ชัน 12) 159 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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 การชําระค่ าสินค้ า/บริการโดยเช็ค
ทางบริษัทจัดให้ มีจดั ส่งเช็ค 3 ช่องทาง (ตามทีตกลงไว้ ร่วมกันระหว่าง เอ็มและผู้ขาย วิธีใดวิธีหนึง)
- ทางไปรษณีย์ บริษัทจะจัดส่งเช็คลงทะเบียนไปตามที อยู่ ทีทางผู้ขายแจ้ งไว้
โดยผู้ขายจะได้ รับเช็คพร้ อมซองตอบรับ เพือใช้ ในการส่งใบเสร็ จรับเงินกลับมาให้ ทางบริ ษัท (สําหรับผู้ขายที
วางบิลด้ วยต้ นฉบับใบกํากับภาษี )
- รับเช็คทีอาคารวรวัฒน์ ชันใต้ ดิน (เคาท์เตอร์ ซิตีแบงก์)
ทุกวันพุธ ตังแต่เวลา .00-15.30
วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ ยกเว้ นวันหยุดราชการ (สําหรับผู้ขายทีวางบิลทีวางบิลด้ วยต้ นฉบับใบกํากับภาษี )
ตังแต่ เวลา . - . (ปิ ดระหว่าง . - . )
โดยนําใบเสร็จรับเงิน มาใช้ ประกอบการรับเช็ค
- รับเช็คทีอาคารเสริมมิตรทาว์เวอร์ ชนั 2
ทุกวันพุธ ตังแต่เวลา . - . น. โดยนําใบเสร็ จรับเงินและใบกํากับภาษี มาใช้ ประกอบในการรับเช็ค
(สําหรับผู้ขายทีวางบิลด้ วยใบแจ้ งหนี)
 ควรสอบถามวันรับเช็คล่วงหน้ า โดยการโทรสอบถามหรื อสามารถตรวจสอบได้ ทาง Email address ที
ให้ ไว้ กบั ทางบริ ษัท โดย Email จะส่งแจ้ งล่วงหน้ า วัน
 ผู้มาติดต่อในการรับเช็คต้ องแต่งกายสุภาพ และพกบัตรประจําตัวประชาชน เพือใช้ อ้างอิงในการผ่าน
ระบบรักษาความปลอดภัยของทางอาคารฯ
หากมีข้อสงสัยหรื อสอบถามเกียวกับการชําระค่าสินค้ า/บริ การ กรุณาส่ง Email ไปยัง thapgsc@mmm.com
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ข้ อปฏิบัตสิ าํ หรับผู้มาติดต่ อรั บ-ลงสินค้ าคลังสินค้ า M ลาดกระบัง, ลาดหลุมแก้ ว และปิ นทอง
โดยมีรายละเอียดดังต่ อไปนี
1. จอดรถในพืนทีทีกําหนดให้ เท่านัน
2. ห้ ามขับรถทุกชนิดขึนมาที LOADING (ลานลงสินค้ าบนอาคาร) ด้ านบนโดยเด็ดขาด (ยกเว้ นไดรับ
อนุญาตจากเจ้ าหน้ าทีคลังสินค้ าเท่านัน)
3. กรณีทีขับรถถอยหลัง จะต้ องมี ร.ป.ภ. หรื อ ผู้มาติดต่ออีกคน คอยให้ สญ
ั ญาณทุกครัง
4. ห้ ามยืนบนรถลากสินค้ า และนํารถลากไปใช้ ก่อนได้ รับอนุญาต
5. ห้ ามลงสินค้ าก่อนได้ รับอนุญาต
6. ห้ ามยืนหรื อนังบนพาเลท
7. ให้ วางสินค้ าในพืนทีทีกําหนดเท่านัน
8. ห้ ามวางของทุกชนิดกีดขวางทางหนีไฟ, สวิทช์กริ งแจ้ งเตือนภัย และตู้ใส่อปุ กรณ์ดบั เพลิง
9. เมือนํารถรับ-ส่งสินค้ าเข้ ามาจอดเทียบสะพานแล้ ว ผู้มาติดต่อต้ องดับเครื องทันที พร้ อมทัง ดึงเบรกมือ
,ช็อคล้ อ (กันรถเคลือน) ทีด้ านหน้ าของล้ อหลังทัง ข้ าง และลงจากรถพร้ อมทังส่งกุญแจรถให้ กบั
เจ้ าหน้ าทีคลังสินค้ า
10. ห้ ามขึนลงทาง Dock (สะพานพาดตู้คอนเทรนเนอร์ ) ให้ ขึน-ลงอาคารโดยใช้ บนั ไดทีกําหนดให้ เท่านัน
11. ต้ องรักษาความสะอาดบริเวณทีรับ-ส่งสินค้ าทังด้ านบนและด้ านล่าง
12. ห้ ามสูบบุหรี ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด ( ยกเว้ นพืนทีทีกําหนดให้ )
13. ห้ ามรับประทานอาหารในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด (ยกเว้ นพืนทีทีกํ าหนดให้ )
14. ผู้มาติดต่อทุกคนต้ องแต่งกายสุภาพ สวมรองเท้ า SAFETY SHOE (รองเท้ านิรภัย), (สวมหมวกนิรภัย,
สวมแว่นตานิรภัย ในทีกําหนด) ตลอดเวลาทีปฏิบตั งิ าน และห้ ามสวมรองเท้ าแบบเหยียบส้ นโดย
เด็ดขาด
15. เมือรับ-ส่งสินค้ าเสร็ จแล้ ว ให้ เก็บอุปกรณ์ตา่ งๆเข้ าทีให้ เรี ยบร้ อย เช่นนํารถลากเก็บเข้ าที ลากพาเลทที
เหลือใช้ ไปเก็บในพืนทีเก็บพาเลท เก็บเศษขยะจากการลงหรื อขึนสินค้ า แล้ วให้ ทิงเศษขยะลงในทีๆ
จัดเตรี ยมไว้ ให้
16. ห้ ามบุคคลทีไม่มีส่วนเกียวข้ องเข้ ามาในบริ เวณคลังสินค้ า
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17. ห้ ามผู้มาติดต่อเปิ ด-ปิ ดประตู Shutter (ประตูม้วนไฟฟ้า) และยกสะพาน Dock (สะพานพาดตู้คอน
เทรนเนอร์ ) ขึนลงด้ วยตนเอง (ยกเว้ นได้ รับอนุญาตจากเจ้ าหน้ าที คลังสินค้ าเท่านัน)
18. เมือผู้มาติดต่อทําให้ ทรัพย์สินของบริ ษัทเสียหาย หรื อสร้ างความบาดเจ็บขึนกับบุคคลใดๆ ก็ตาม จะต้ อง
แจ้ งให้ รปภ. และพนักงาน 3M ทราบในทันทีพร้ อมทังชดใช้ คา่ เสียหาย ให้ กบั บริ ษัทฯ ตามมูลค่าความ
เสียหายทีเกิดขึน
19. ห้ ามพนักงานทีมารับ-ส่งสินค้ าเดินเข้ าไปใน Warehouse Office (สํานักงานคลังสินค้ า) เด็ดขาด ยกเว้ น
ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าหน้ าทีคลังสินค้ าเท่านัน
20. พนักงานบริ ษัทหรื อผู้มาติดต่อ ทีไม่เกียวข้ องกับคลังสินค้ า ไม่อนุญาตให้ เดินผ่านบริเวณ Loading โดย
เด็ดขาด
ตัวอย่าง หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย และรองเท้ านิรภัย ตามภาพ พร้ อมมาตรฐานการรับรอง

หมายเหตุ : แว่นตา รองเท้าและหมวกนิ รภัย ต้องได้รบั การรับรองตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ ง
อันได้แก่ มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ อตุ สาหกรรม (มอก.) , มาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล (International
Standardization and Organization : ISO), มาตรฐานสหภาพยุโรป (European Standards : EN),
มาตรฐานประเทศออสเตรเลี ยและประเทศนิ วซี แลนด์ (Australia Standards/New Zealand Standards :
AS/NZS), มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริ กา (American National Standards
Institute : ANSI), มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี ปุ่ น (Japanese Industrial Standards : JIS),
มาตรฐานสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริ กา (The national
Institute for Occupational Safety and Health : NIOSH), มาตรฐานสํานักงานบริ หารความปลอดภัย และ
อาชี วอนามัยแห่งชาติ กรมแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริ กา (Occupational Safety and Health Administration
: OSHA), และมาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคี ภยั แห่งชาติ สหรัฐอเมริ กา (National Fire Protection Association
: NFPA)
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ซึ งโดยปกติ แล้วหากจัดหาอุปกรณ์ คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จากร้ านที เชื อถื อได้ จะมี มาตรฐาน
ดังกล่าวนีกํ ากับอยู่แล้ว

14 | P a g e

บริ ษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จํากัด

ชัน

อาคารเสริ มมิตรทาวเวอร์
ถนนอโศกมนตรี
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์: (66) 2 260 8577
โทรสาร : (66) 2 261 7535
www.3M.com/th

15 | P a g e

บริ ษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จํากัด

ชัน

อาคารเสริ มมิตรทาวเวอร์
ถนนอโศกมนตรี
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์: (66) 2 260 8577
โทรสาร : (66) 2 261 7535
www.3M.com/th

16 | P a g e

บริ ษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จํากัด

ชัน

อาคารเสริ มมิตรทาวเวอร์
ถนนอโศกมนตรี
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์: (66) 2 260 8577
โทรสาร : (66) 2 261 7535
www.3M.com/th

นโยบายการรับ-ให้ ของขวัญ การเลียง หรือประโยชน์ อืนใด
เพือความโปร่งใสและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ขายหรื อผู้ให้ บริการกับทาง 3M และเพือให้ มนใจว่
ั าการตัดสินทางธุรกิจเป็ น
อิสระและมีความเท่าเทียมกัน หลีกเลียงการกระทําอันอาจนําไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ิ หรื อก่อให้ เกิดประโยชน์ที
ขัดกัน และเพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัท และเพือสร้ างมาตรฐานทีดีในการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ เพือการเติบโตอย่างยังยืน ดังนันข้ อพึงระวังในการ ให้ ของขวัญ การเลียง หรื อประโยชน์อืนใด มี
ดังนี
1. ไม่สามารถรับของขวัญทีละเมิดกฎหมายหรื อนโยบายการดําเนินธุรกิจของ 3M ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. ของขวัญจากผู้ขาย หรื อผู้ให้ บริ การ ต้ องเป็ นสินค้ าจะต้ องมีมลู ค่าตํา ,จํานวนและความถีในการให้ น้อย
การติดต่อด้ านธุรกิจ เช่นการจ่ายค่าอาหารกลางวัน หรืออาหารเย็นในการประชุมเชิงธุรกิจ ไม่ถือว่าเป็ น
ของขวัญ แต่ต้องอยู่ในความเหมาะสม
3. สินค้ าหรื อบริการทีผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การให้ กบั ทาง 3M เพือการประชาสัมพันธ์ ต้ องมูลค่าไม่สงู และต้ อง
เป็ นสินค้ าแบบเดียวกับทีทางผุ้ขายหรื อผู้ให้ บริ การจัดส่งให้ กบั คูค่ ้ าอืน
หากท่านมีข้อสงสัย หรื อต้ องการข้ อมูลเพิมเติม กรุ ณาติดต่อฝ่ ายจัดซือทีประสานงานกับท่านในปั จจุบนั
********************************************************************************************
กรุณาลงชือรับทราบ “รายละเอียดระเบียบและข้ อปฎิบตั ใิ นการรับใบสังซือและจัดส่งสินค้ า”
ฉบับวันที 15 มีนาคม 2562 และส่งกลับมาที บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จํากัด
ชือ-สกุล ………………………………………………… ตําแหน่ง ……………………………………
บริ ษัท ………………………………………………… วันที ………………………………………….
ชือฝ่ ายจัดซือของ 3เอ็ม ทีติดต่อในปั จจุบนั ………………………………………….
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