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คาํถามท่ีพบบ่อย 
หมวดหมู่ คําถาม คําตอบ 

การเข้าใช้งาน   

การเข้าสู่ระบบ ฉนัลืมรหสัผ่าน ไปท่ีหน้าเข้าสู่ระบบ Brenntag Connect และ

คลิกท่ีปุ่ ม "ลืมรหสัผ่าน" 

ฉนัเข้าสู่ระบบไม่ได้ กรุณาตดิต่อเราผ่านทางแชทสําหรับการ

ช่วยเหลือ  
   

การยืนยันตัวตน

ผ่าน 2 ขัน้ตอน 

(2FA) 

ฉนัสามารถปิด 2FA (การยืนยนัตวัตนผ่าน 2 

ขัน้ตอน) ได้หรือไม ่

เป็นไปไม่ได้ท่ีจะทําการปิด 2FA เราขอแนะนําให้

เปิดใช้ 2FA เพ่ือรักษาข้อมลูของคณุให้ปลอดภยั 

ฉนัสามารถเปล่ียนจากการใช้เคร่ืองสแกน QR ไป

เป็นข้อความสําหรับ 2FA (การยนืยนัตวัตนผ่าน 

2 ขัน้ตอน) ได้หรือไม ่

แน่นอน! อย่างไรก็ตามเราไม่แนะนําให้ทําเช่นนี ้

บ่อยเกินไป โปรดติดต่อเราผ่านทางแชทหากคณุ

ต้องการจะทําการเปล่ียนแปลง 

ฉนัทําแอป/เคร่ืองมือ 2FA (การยนืยนัตวัตนผ่าน 

2 ขัน้ตอน) หายและไม่มีรหสักู้คนื 

กรุณาตดิต่อเราผ่านทางแชทสําหรับการ

ช่วยเหลือ 
   

บัญชีผู้ใช้งาน ฉนัไม่ได้รับอีเมลยินดีต้อนรับจาก Brenntag 

Connect 

โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์จดหมายขยะของคณุ 

หากไม่พบโปรดติดต่อเราทางแชท 

ฉนัได้รับอีเมลแจ้งว่าบญัชี Brenntag Connect

ถกูบล็อก 

หากพยายามเข้าสู่ระบบ 11 ครัง้แต่ไม่สําเร็จ 

บญัชีของคณุจะถกูบล็อกด้วยเหตผุลด้านความ

ปลอดภยั เมื่อเกดิเหตกุารณ์นีเ้บรนน์แท็กจะส่ง

อีเมลพร้อมลิงก์เพ่ือตัง้รหสัผ่านของคณุ หากคณุ

ไม่ได้รับอีเมลนัน้โปรดส่งข้อความหาเราทางแชท 

ฉนักําลงัจะไปเท่ียวพกัผ่อนในวนัหยดุ ฉนับอก

ข้อมลูการเข้าสู่ระบบของฉนัให้เพ่ือนร่วมงานได้

หรือไม่ 

เราไม่แนะนําให้คณุแชร์ข้อมลูการเข้าสู่ระบบแก่

ใคร เพ่ือความปลอดภยับนโลกไซเบอร์ หากคณุ

กําลงัจะไปเท่ียวพกัผ่อนในชว่งวนัหยดุ เราขอ

แนะนําให้คณุระงบัประวตัิผู้ใช้งานของคณุและ

สร้างบญัชใีหม่สําหรับเพ่ือนร่วมงานของคณุ 

กรุณาตดิต่อเราผ่านทางแชทเพ่ือให้เราช่วยเหลือ

คณุ 

บริษัทของฉนัสามารถมีผู้ใช้งาน Brenntag 

Connect หลายคนได้หรือไม่ 

แน่นอน! กรุณาตดิต่อผู้จดัการฝ่ายบญัชีของคณุ

พร้อมให้ชื่อ-นามสกลุ ท่ีอยู่ อีเมล และหมายเลข

โทรศพัท์ของผู้ใช้แต่ละคน 
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หมวดหมู่ คําถาม คําตอบ 

เมื่อมคีนลาออกจากบริษัท เราสามารถลบบญัชี

คนท่ีลาออกจาก Brenntag Connect ได้หรือไม ่

ขอบคณุท่ีแจ้งให้เราทราบถึงความต้องการในการ

เข้าใช้งานของบริษัทคณุ กรุณาส่งชื่อ-นามสกลุ ท่ี

อยู่ และอีเมลของคนท่ีลาออกผ่านทางแชท เรา

จะลบบญัชีผู้ใช้งานของคนท่ีลาออกออกจาก

Brenntag Connect 
   

ประวัติของฉัน   

ประวัติของฉัน รายละเอียดส่วนตวั/บริษัทของฉนัไม่ถกูต้อง ขออภยัสําหรับความผิดพลาดนี ้กรุณาส่ง

ข้อความพร้อมข้อมลูท่ีถกูต้องถงึเราทางแชท เรา

จะอปัเดตรายละเอียดของคณุโดยเร็วท่ีสดุ 
   

ที่อยู่ ฉนัจะเพ่ิมท่ีอยูใ่หม่สําหรับจดัส่งและ/หรือท่ีอยู่

สําหรับการเรียกเก็บเงิน่ได้อย่างไร 

กรุณาส่งข้อความพร้อมข้อมลูใหม่ถึงเราทางแชท

เราจะทําการอปัเดตโดยเร็วท่ีสดุ 
   

รายการคําสั่งซือ้   

รายการคําสั่งซือ้

ของฉัน 

รายการคําสัง่ซือ้ประเภทใดท่ีฉนัสามารถดไูด้ใน

รายการคําสัง่ซือ้ของฉนั 

รายการคําสัง่ซือ้จะแสดงภาพรวมของคลงัสินค้า

ทัง้หมด รายการคําสัง่ซือ้ตาม PO ของลกูค้าโดย

ไม่มีการสต็อคของไว้ล่วงหน้า และรายการสัง่ซือ้

โดยตรงท่ีในช่วง 24 เดือนท่ีผ่านมาทาง 

Brenntag Connect 

สถานะของคําสัง่ซือ้ มีความแตกต่างกนัอยา่งไร สถานะของคําสัง่ซือ้อาจเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง

ต่อไปนี:้ 

- เปิด 

- ปิด 

- ยกเลิก 

สถานะเหล่านีข้ึน้อยู่กบัสถานะของรายการคาํสัง่

ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่อาจเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี:้ 

- ส่งคําสัง่ซือ้ (รายการคาํสัง่ซือ้ได้รับการส่งแล้ว

ใน Brenntag Connect) 

- ได้รับคําสัง่ซือ้ (รายการคําสัง่ซือ้ได้รับการ

ยอมรับแล้วใน Brenntag Connect และขณะนี ้

อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเบรนน์แท็ก) 
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หมวดหมู่ คําถาม คําตอบ 

- ยืนยนัคาํสัง่ซือ้ (รายการคําสัง่ซือ้ได้รับการ

ดําเนินการแล้วและจะดาํเนินการจดัส่งให้ คณุยงั

ได้รับการยืนยนัคําสัง่ซือ้ด้วย) 

- กําหนดเวลาในการจดัส่ง (มีการจดัระเบียบการ

จดัส่งและจะดําเนินการตามวนัท่ีกําหนด) 

- ออกใบแจ้งหนี ้(การจดัส่งเสร็จสมบรูณ์และมี

การส่งใบแจ้งหนี)้ 

- ยกเลิก (รายการคําสัง่ซือ้ถกูยกเลิก) 

คําสัง่ซือ้ทัง้หมดจะมีสถานะ "เปิด" จนกวา่

รายการคําสัง่ซือ้ทัง้หมดจะมีการออกใบแจ้งหนี ้

หรือยกเลิก 

เมื่อรายการคําสัง่ซือ้ทัง้หมดได้รับการออกใบแจ้ง

หนีห้รือยกเลิก คาํสัง่ซือ้จะอยูใ่นสถานะ "ปิด 

"คําสัง่ซือ้ทัง้หมด" และ "คําสัง่ซือ้ของฉนั" 

แตกตา่งกนัอย่างไร 

"คําสัง่ซือ้ทัง้หมด" จะแสดงรายการคําสัง่ซือ้ท่ีไม่

ผ่านการคดักรอง เป็นคําสัง่ซือ้ของทกุคนใน

บริษัทคณุ 

"คําสัง่ซือ้ของฉนั" จะแสดงเฉพาะคําสัง่ซือ้ของ

คณุ เมื่อลกูค้าลงชื่อเข้าสู่ระบบ 

"อปัเดตล่าสดุ" ในรายการคาํสัง่ซือ้หมายความวา่

อย่างไร 

"อปัเดตล่าสดุ" จะแจ้งให้คณุทราบเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงใดๆ ขึน้ เช่น สถานะ และวนัท่ีจดัส่ง

ล่าสดุ รายการท่ีทําล่าสดุ 

เหตใุดฉนัจึงไมเ่ห็นมลูคา่คําสัง่ซือ้ทัง้หมดใน

รายการคําสัง่ซือ้ของฉนั 

มลูค่าการสัง่ซือ้ทัง้หมดจะแสดงในรายการคําสัง่

ซือ้ของคณุเมื่อสถานะรายการคําสัง่ซือ้

เปล่ียนเป็น "ส่งคําสัง่ซือ้แล้ว". 

เหตใุดรายการคาํสัง่ซือ้จงึไม่แสดงคําสัง่ซือ้

ทัง้หมดของฉนั 

รายการคําสัง่ซือ้ของคณุจะแสดงเฉพาะภาพรวม

ของคลงัสินค้า รายการคาํสัง่ซือ้ตาม PO ของ

ลกูค้าโดยไมม่ีการสต็อคของไว้ล่วงหน้า และ

คําสัง่ซือ้โดยตรงทัง้หมดในช่วง 24 เดือนท่ีผ่านมา 

หากคาํสัง่ซือ้ของคณุตรงกบัคําอธิบายนี ้แต่ไม่

ปรากฏในรายการคําสัง่ซือ้ของคณุโปรดติดต่อเรา

ทางแชท 
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การสั่งซือ้ซํา้ "คําสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์เดยีว" หมายความวา่อยา่งไร ใน Brenntag Connect คณุสามารถคดัลอกคํา

สัง่ซือ้จาก 24 เดือนท่ีผ่านมา เพ่ือสร้างคาํสัง่ซือ้

ใหม่ ส่ิงนีถื้อว่ามีประโยชน์มากหากคณุสัง่ซือ้

ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนับ่อยๆ 

* โปรดทราบว่าราคาใน Brenntag Connect จะ

ถกูอปัเดตให้สอดคล้องกบัราคาปัจจบุนั 

"คําสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์เดยีว" และ "คําสัง่ซือ้

ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดซํา้" แตกตา่งกนัอย่างไร 

คําสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์เดียวซํา้ - คาํสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์

เดียวซํา้จากคาํสัง่ซือ้ครัง้ก่อน 

คําสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดซํา้ - คําสัง่ซือ้

ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดซํา้จากคาํสัง่ซือ้ครัง้ก่อน 

รวมถงึรายการสัง่ซือ้ ปริมาณและท่ีอยู่ในการ

จดัส่ง หมายถงึการเพ่ิมเติมข้อมลูทัง้หมดนีใ้น

คําสัง่ซือ้ใหมใ่นขัน้ตอนเดียว 
   

คําสั่งซือ้   

เอกสารการสั่งซือ้ คณุสามารถส่งการยืนยนัคําสัง่ซือ้ให้ฉนัอีกครัง้ได้

หรือไม่ 

การยืนยนัคําสัง่ซือ้จะถกูส่งถึงคณุเมื่อรายการคํา

สัง่ซือ้ทัง้หมดได้รับการยืนยนั หากคณุต้องการให้

เราส่งการยืนยนัคําสัง่ซือ้ให้คณุอีกครัง้โปรด

ติดต่อเราทางแชท 

คําสัง่ซือ้ของฉนัไม่มใีบรายงานผลการตรวจ

วิเคราะห์คณุภาพสินค้า (CoA) มาด้วย ฉนัจะ

ขอรับสําเนาได้อย่างไร 

"ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพสินค้า 

(CoA) จะออกหลงัจากส่งมอบผลิตภณัฑ์แล้ว

เท่านัน้และจะทราบเพียงครัง้/ล็อตท่ีผลิตเท่านัน้ 

คณุสามารถดาวน์โหลด CoA ได้จาก Brenntag 

Connect เมื่อสถานะคําสัง่ซือ้ของคณุเป็น  

"กําหนดเวลาจดัส่ง" 

หากคณุทราบครัง้/ล็อตท่ีผลิตของคําสัง่ซือ้ของ

คณุแล้ว โปรดติดต่อเราทางแชทและเราจะส่ง

สําเนา CoA ให้คณุ 
   

สกุลเงนิ เหตใุดฉนัไม่สามารถเพ่ิมสินค้าท่ีมีสกลุเงิน

ต่างกนัในคาํสัง่ซือ้เดยีวกนัได้ 

ขณะนีร้ถเข็นของเราสามารถบนัทึกคําสัง่ซือ้ได้

เพียงสกลุเงินเดียวเท่านัน้ ผลิตภณัฑ์แรกท่ีคณุ

เพ่ิมลงในรถเข็นเท่ากบัคณุกําหนดสกลุเงินนัน้ 
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หากต้องการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์หลายรายการและมี

สกลุเงินตา่งกนั คณุจะต้องสร้างคําสัง่ซือ้แยกกนั

ในแต่ละสกลุเงิน 
   

การแก้ไขคําสั่งซือ้ ฉนัสามารถแก้ไขคําสัง่ซือ้หลงัจากส่งไปแล้วได้

หรือไม่ 

คณุสามารถส่งคาํขอเพ่ือแก้ไขคาํสัง่ซือ้ของคณุได้

ตราบใดท่ียงัไม่ได้ส่งคาํสัง่ซือ้หรือมีการออกใบ

แจ้งหนี ้

คณุสามารถเข้าถงึฟังก์ชนันีไ้ด้ในหน้า 

"รายละเอียดคําสัง่ซือ้" 

โปรดทราบว่าน่ีเป็นเพียงคาํขอและการ

เปล่ียนแปลงคาํสัง่ซือ้ของคณุ คณุสามารถส่งคาํ

ขอเพ่ือแก้ไขคาํสัง่ซือ้ของคณุได้ตราบใดท่ียงัไม่ได้

ส่งคาํสัง่ซือ้หรือมีการออกใบแจ้งหนี ้

คณุสามารถเข้าถงึฟังก์ชนันีไ้ด้ในหน้า 

"รายละเอียดคําสัง่ซือ้" 

โปรดทราบว่าน่ีเป็นเพียงคาํขอและการ

เปล่ียนแปลงคาํสัง่ซือ้ของคณุ ซึง่จะต้องได้รับการ

อนมุตัิจากเบรนน์แท็กก่อน 
   

การยกเลกิคํา

สั่งซือ้ 

ฉนัสามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้ได้หรือไม ่ คณุสามารถส่งคาํขอเพ่ือยกเลิกคําสัง่ซือ้ของคณุ

ได้ตราบใดท่ียงัไม่ได้ส่งคาํสัง่ซือ้หรือมีการออกใบ

แจ้งหนี ้

คณุสามารถเข้าถงึฟังก์ชนันีไ้ด้ในหน้า 

"รายละเอียดคําสัง่ซือ้" 

โปรดทราบว่าน่ีเป็นเพียงคาํขอและการยกเลิกคาํ

สัง่ซือ้ของคณุ ซึง่จะต้องได้รับการอนมุตัิจาก 

เบรนน์แท็กกอ่น 
   

คําขอพิเศษ ฉนัสามารถฝากขายสินค้าผ่าน Brenntag 

Connect ได้หรือไม ่

หากต้องการฝากขายสินค้า โปรดติดต่อเราทาง

แชท 

ฉนัสามารถทําคําสัง่ซือ้ล่วงหน้าในปริมาณมาก

ผ่าน Brenntag Connect ได้หรือไม่ 

หากต้องการทําคาํสัง่ซือ้ล่วงหน้าในปริมาณมาก 

โปรดติดต่อเราทางเชท 
   

ผลิตภัณฑ์   
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หมวดหมู่ คําถาม คําตอบ 

รายการผลิตภัณฑ์

ของฉัน 

"ผลิตภณัฑ์ทัง้หมด" กบั "ผลิตภณัฑ์ของฉนั" 

แตกตา่งกนัอย่างไร 

"ผลิตภณัฑ์ทัง้หมด" จะแสดงผลิตภณัฑ์ทัง้หมดท่ี

มีจําหน่ายผ่าน Brenntag Connect 

"ผลิตภณัฑ์ของฉนั" จะแสดงทกุผลิตภณัฑ์ท่ี

บริษัทของคณุซือ้หรือต่อรองราคาตามสญัญา

ในช่วง 24 เดือนท่ีผ่านมา 
   

การตัง้ราคา หากมตีัง้ราคาตามกลุ่มลกูค้า ฉนัจะทราบได้

อย่างไร 

ปุ่ ม "จาก" ท่ีอยู่ถดัจากปุ่ มราคาในรายการ

ผลิตภณัฑ์บ่งบอกวา่มีการตัง้ราคาตามกลุ่ม

ลกูค้า คลิกท่ีปุ่ ม "รายละเอียด" เพ่ือดขู้อมลู

เพ่ิมเติมเก่ียวกบักลุ่มลกูค้าและราคาท่ีม ี

เหตใุดราคาจงึเปล่ียนหลงัจากท่ีฉนัแก้ไขสถานท่ี

จดัส่ง 

ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ เน่ืองจากการต่อรอง

ราคาของคณุและสถานท่ีจดัส่งสินค้า หากคณุมี

คําถามใดๆ เก่ียวกบัเร่ืองนีโ้ปรดติดต่อเราทาง

แชท 

ราคาผลิตภณัฑ์ท่ีแสดงไม่ใช่ราคาท่ีตกลงกนัไว้  หากราคาท่ีแสดงไม่ถกูต้อง โปรดติดต่อเราทาง

แชท 

ฉนัสามารถต่อรองราคาท่ีเสนอมาได้หรือไม่ แน่นอน! เพียงส่งคาํขอเสนอราคามาทางแชท 
   

ผลิตภัณฑ์ ฉนัไม่พบผลิตภณัฑ์ท่ีฉนัเคยซือ้จากเบรนน์แท็ก

ก่อนหน้านี ้

เบรนน์แท็กอาจเลิกขายผลิตภณัฑ์นีไ้ปแล้ว 

หากคณุเคยสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์นีภ้ายใน 24 เดือนท่ี

ผ่านมา คาํสัง่ซือ้จะยงัคงแสดงอยู่ในรายการ

สัง่ซือ้ของคณุแม้ว่าสินค้าจะไม่อยู่ในรายการ

สินค้าแล้วกต็าม 

หากคณุมีคําถามใดๆ เก่ียวกบัการวางจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ โปรดติดต่อเราผ่านทางแชท 

 "หมายเลขผลิตภณัฑ์ของคณุ" ในรายการสินค้า

หมายความวา่อยา่งไร 

"หมายเลขผลิตภณัฑ์ของคณุ" หมายถึงหมายเลข

อ้างอิงภายใน ท่ีบริษัทคณุกําหนดให้กบั

ผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หน่ึง 
   

ป้ายกํากับ สญัลกัษณ์ HZ และ DG ในรายการผลิตภณัฑ์

หมายถึงอะไร 

สญัลกัษณ์ HZ บ่งบอกวา่ผลิตภณัฑ์นัน้เป็น 

"สารเคมีอันตราย" 

สญัลกัษณ์ DG บ่งบอกว่าผลิตภณัฑ์นัน้เป็น 

"สินค้าอนัตราย" 
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หมวดหมู่ คําถาม คําตอบ 

สญัลกัษณ์เหล่านีจ้ะปรากฏในหน้ารายละเอียด

ผลิตภณัฑ์ ด้านล่างขวาของรายการผลิตภณัฑ์แต่

ละรายการ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมโปรดดกูารจดั

ประเภทสินค้าอนัตรายในส่วนของ "รายละเอียด" 
   

ขอใบเสนอราคา สินค้าท่ีต้องการสัง่ซือ้ไม่มีราคาตดิอยู่ ฉนัจะ

ทราบราคาสินค้านีไ้ด้อยา่งไร 

หากไม่มีราคา ให้กดปุ่ ม "ขอใบเสนอราคา" ซึง่จะ

ปรากฏบนแถบผลิตภณัฑ์ ให้คลิกปุ่ มนีแ้ล้วกรอก

ข้อมลูท่ีจําเป็น จากนัน้ให้กดปุ่ ม "ขอใบเสนอ

ราคา" คาํขอของคณุจะถกูส่งถึงเราเป็นข้อความ

แชทอตัโนมตั ิ 

หลงัจากส่งคาํขอไปแล้วจะต้องใช้เวลานานแค่

ไหนกว่าจะได้ใบเสนอราคา 

โดยปกติแล้วเราจะติดต่อกลบัภายใน 2 วนัทํา

การ อย่างไรก็ตามอาจใช้เวลานานกว่านี ้แต่

มัน่ใจได้ว่าเราได้รับคาํขอของคณุแล้ว และกําลงั

ดําเนินการอยู ่

สําหรับข้อมลูอปัเดตคําขอของคณุ โปรดติดต่อ

เราทางแชท 

ฉนัสามารถแก้ไขคําขอของฉนัหลงัจากส่งไปแล้ว

ได้หรือไม่ 

เน่ืองจากคําขอท่ีส่งถึงเราเป็นข้อความแชท

อตัโนมตั ิคณุจงึไม่สามารถแก้ไขได้โดยตรง 

หากคณุต้องการแก้ไขคาํขอของคณุ เพียงแค่ส่ง

คําขอใหม่ซึง่คาํขอใหม่นีก้็จะไปทบัคําขอก่อน

หน้านี ้

 ฉนัสามารถยกเลิกคําขอของฉนัหลงัจากส่งไป

แล้วได้หรือไม่ 

ได้แน่นอน ขัน้ตอนแรกให้คณุไปท่ีส่วน "คําขอ

อตัโนมตั"ิ ในหน้าตา่งแชทของคณุ ซึง่คาํขอใบ

เสนอราคาของคณุจะปรากฏเป็นข้อความ

อตัโนมตั ิจากนัน้ให้ส่งข้อความเพ่ือขอยกเลิกการ

ขอใบเสนอราคานัน้ 

หากคณุมีคําขอหลายรายการท่ีกําลงัรอ

ดําเนินการ โปรดแจ้งให้เราทราบว่าคณุต้องการ

ยกเลิกคําขอใด 

เหตใุด "วนัท่ีขอให้จดัส่ง" จงึแตกต่างจาก "วนัท่ี

จดัส่งตามกําหนดการ" 

"วนัท่ีขอให้จดัส่ง" คือวนัท่ีคณุร้องขอให้จดัส่ง ซึง่

อาจจดัส่งได้หรือไม่ได้ขึน้อยูก่บัความพร้อมของ

สินค้าและปริมาณสินค้าคงคลงั 

"วนัท่ีจดัส่งตามกําหนดการ" หมายถึงวนัท่ี 
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เบรนน์แท็กจะจดัส่งสินค้าตามคาํสัง่ซือ้ของคณุ 

วนัท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ อย่างไรกต็าม 

จะต้องได้รับการยืนยนัวนัท่ีจดัส่งตามกําหนด

จากคณุก่อนจดัส่งสินค้าเสมอ 
   

เอกสารประกอบ ฉนัจะหาเอกสารประกอบ SDS และ TDS ได้จาก

ท่ีไหน 

คณุสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบ SDS 

หรือ TDS ได้ในหน้ารายละเอียดผลิตภณัฑ์ 

โปรดทราบว่าเอกสารประกอบ SDS จะแสดง

เฉพาะฉบบัล่าสดุเท่านัน้ 

ฉนัไม่พบเอกสารประกอบ SDS หรือ TDS ของ

ผลิตภณัฑ์ในหน้ารายละเอียดผลิตภณัฑ์ 

หากไม่พบเอกสารประกอบ SDS หรือ TDS ใน

หน้ารายละเอียดผลิตภณัฑ์ โปรดติดต่อเราทาง

แชทเพ่ือขอสําเนา 

ฉนัจะหาเอกสารอ่ืนๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ได้ท่ีไหน สําหรับเอกสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ได้กล่าวถึง

ข้างต้น โปรดตดิต่อเราผ่านทางแชทเพ่ือ

ตรวจสอบวา่เรามใีห้หรือไม่  
   

ใบแจ้งหนี ้   

รายการใบแจ้งหนี ้

ของฉัน 

ฉนัสามารถดใูบแจ้งหนีใ้ดได้บ้างในรายการใบ

แจ้งหนีข้องฉนั 

ใบแจ้งหนีท้ัง้หมดท่ีออกให้บริษัทคณุในชว่ง 24 

เดือนท่ีผ่านมา จะแสดงในรายการใบแจ้งหนี ้

รายการนีจ้ะประกอบไปด้วยใบแจ้งหนี ้ใบลดหนี ้

และใบเพ่ิมหนี ้

ความแตกต่างของสถานะใบแจ้งหนี ้หมายความ

ว่าอยา่งไร 

เปิด - ยงัไม่ได้รับการชําระเงินและ/หรือ

ดําเนินการ 

ปิด - ได้รับการชาํระเงินและคาํสัง่ซือ้เสร็จ

สมบรูณ์แล้ว 

ยกเลิก - ใบแจ้งหนีถ้กูยกเลิกและถือเป็นโมฆะ 

ฉนัสามารถดาวน์โหลดสําเนาใบแจ้งหนีห้รือใบ

ลดหนี/้ใบเพ่ิมหนีไ้ด้หรือไม ่

แน่นอน! คณุสามารถดาวน์โหลดสําเนาใบแจ้ง

หนีห้รือใบลดหนี/้ใบเพ่ิมหนีใ้นรูปแบบไฟล์ PDF 

ได้ โดยไฟล์ PDF ท่ีดาวน์โหลดจะพร้อมใช้งาน

สําหรับคําสัง่ซือ้ท่ีจดัส่งหลงัเดือนกมุภาพนัธ์ 

2021 เท่านัน้ 
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หมวดหมู่ คําถาม คําตอบ 

หากคณุต้องการสําเนาใบแจ้งหนีห้รือใบลดหนี/้

ใบเพ่ิมหนีสํ้าหรับคําสัง่ซือ้ท่ีจดัส่งก่อนเดือน

กมุภาพนัธ์ 2021 โปรดติดต่อเราทางแชท 
   

การชําระเงนิ เหตใุดคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ในใบแจ้งหนีส้ดุท้ายจงึ

แตกตา่งจากคา่ใช้จ่ายในใบยนืยนัการสัง่ซือ้ของ

ฉนั 

ราคาในใบยืนยนัการสัง่ซือ้ของคณุจะไม่รวม

ค่าธรรมเนียมและภาษีเอาไว้ หากมีคาํขอพิเศษท่ี

เก่ียวกบัคาํสัง่ซือ้ (เช่น การจดัส่งแบบเร่งดว่น

ข้อกําหนดเก่ียวกบับรรจภุณัฑ์) อาจมคี่าบริการ

เพ่ิมเติมปรากฏในใบแจ้งหนีส้ดุท้ายของคณุ  

 ฉนัสามารถขอเครดติจาก Brenntag Connect 

ได้หรือไม่ 

หากคณุต้องการขอเครดิต โปรดติดต่อเราทาง

แชท 

 


