
WEB ORDER 2018 MANUAL June 2018
ฉบับManagement



ODX180503001-ODX180503999  = PML ทีม X

ODG180503001-ODG180503999 = PMLP ทีม G 

ODC180503001-ODC180503999  = PMLP ทีม C 

ODA180503001-ODA180503999 = PMD ทีม A

ODV180503001-ODV180503999 = PMD ทีม V

ODX180503001Order

ปี

เดือน

วนัที่

Running No.

ทมี

สิ่งที่ควรรู้
เลขที่คาํสั่งซื้อ (NEW ORDER RUNNING NUMBER)
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SCX180503001Scom

ปี

เดือน

วนัที่

Running No.

ทมี

สิ่งที่ควรรู้
เลขที่NEW SCOM RUNNING NUMBER

SCX180503001-SCX180503999  = PML ทีม X

SCG180503001-SCG180503999 = PMLP ทีม G 

SCC180503001-SCC180503999  = PMLP ทีม C (*ออกแบบเผือ่ไว)้ 

SCA180503001-SCA180503999 = PMD ทีม A

SCV180503001-SCV180503999 = PMD ทีม V
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หมายเหตุ : * คือทั้ งหมด

สิ่งที่ควรรู้
ตารางความสัมพันธ์ ฝ่ายORDER กับ ผู้แทนฯ(SR)
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วธิีเข้าใช้งานระบบ Web Order 2018
เขา้เวบ็ไซต ์www.pharmalandgroup.com จากนั้นคลิกที่ Logo Pharmaland Group

เมื่อคลิกที่โลโกจ้ะมี

เมนู SMP ลงมา

จากขอบหนา้จอ
ใหค้ลิก SMP
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จะมาหนา้จอ

Log In ระบบ 

PML WEBSERVICE จากนั้นกเ็ขา้สู่ระบบ 



ที่เมนูหลกั(Main Menu)

ใหเ้ขา้เมนู WEB ORDER
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จากนั้นที่เมนูหลกัของ 

Web Order System

ใหค้ลิก WEB ORDER



หน้าทาํงาน Web Order “ระดบั Supervisor / Asst.Manager”

 หนา้ Web Order ของ Supervisor 

/ Asst. Manager จะเหมือนของผูแ้ทนฯ

Supervisor / Asst. Manager จะสามารถสัง่ซื้อแทน ผูแ้ทนฯได้

กรณีผูแ้ทนฯตาํแหน่งวา่ง หรือ ลาป่วย/ลากิจ

( ไม่ตอ้งสลบั User ทั้งของผูแ้ทนฯ ทั้งของตวัเอง ใหวุ้น่วายอีกต่อไป )

และอีกงานของ Supervisor คือ 

การอนุมตัิ New Scom
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 หนา้คาํสัง่ซื้อของ Supervisor 

/ Asst. Manager

จะมีส่วนนี้เพิ่มเขา้มา

เมนู คาํสั่งซื้อ

ซึ่งจะสามารถเลือกผูแ้ทนฯในทีมตวัเองได้

โดยเลือกวา่จะสัง่ซื้อแทนใคร
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 เมื่อกดเครื่องหมายถูก ตอนเลือกสินคา้

ระบบจะแจง้ ดงัในภาพ

กรณีไม่ไดเ้ลือกผูแ้ทนฯ

เพราะฉะนั้นอยา่ลืมเลือกพนกังานขาย(ผูแ้ทนฯ)
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10

รายละเอียดการสัง่ซื้อดูคู่มือฉบบัของผูแ้ทนฯไดเ้ลย



เมนู สถานะคาํสั่งซื้อ เอาไวดู้สถานะคาํสัง่ซื้อ

ที่ตวัเองสัง่ซื้อแทน ผูแ้ทนฯ

และของผูแ้ทนฯคนอื่นในทีม

ไดด้ว้ยเช่นกนั
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เมื่อคลิกจะเป็น

การดูรายละเอียด



อีเมลผูส้ัง่ซื้อ (Supervisor)

ผูส้ัง่ซื้อ คือSupervisor

Email Supervisor
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หลงัจากสัง่ซื้อ จะมีEmailแจง้เหมือนของผูแ้ทนฯ

ผูแ้ทนฯ เจา้ของเขตการขาย
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และมีอีเมลแจง้ผูแ้ทนฯ เจา้ของเขตการขายดว้ยเช่นกนั

ผูแ้ทนฯ เจา้ของเขตการขาย
ผูส้ัง่ซื้อ คือSupervisor

Email SR



เมนู ประวตักิารขาย

ประวตัิการขาย คือ ขอ้มูล Invoice 

ซึ่ง Supervisor เลือกดูของผูแ้ทนฯ

ในทีมตวัเองได้

(แนะนาํใหเ้ลือกทีละคน)
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Supervisor ใชค้าํสัง่

 Re-Order ไดเ้ช่นกนั
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ระบุราคา
เลือก Term Payment

กรณี Re-Order อยา่งเดียว
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รายละเอียดการสัง่ซื้อแบบ Re-Order ดูคู่มือฉบบัของผูแ้ทนฯไดเ้ลย



กรณี Re-Order + New Scom

ระบุราคา

ตอ้งกรอก New Scom ดว้ย

ขอ้มูลสินคา้จึงจะลงไปดา้นล่าง

ในส่วนของ Scom

เลือก Term Payment

พิมพห์มายเหตุ (ถา้มี)

พิมพห์มายเหตุ (ถา้มี)

ตอ้งเลือก “ประเภทการขาย” ดว้ย

ถา้เลือก %P หรือ %D หรือ %O ตอ้งระบุชื่อคนรับ Scom ดว้ย

%Scomรวม = %H + %P + %D + %O
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รายละเอียดการสัง่ซื้อแบบ Re-Order ดูคู่มือฉบบัของผูแ้ทนฯไดเ้ลย



หลงัจากสัง่ซื้อแบบ Order + New Scom ในอีเมลจะส่งมาลกัษณะนี้

Order

New Scom
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Order ที่แจง้ไป ตรวจสอบได้

ที่ เมนู สถานะคาํสัง่ซื้อ

New Scom ที่แจง้ไป ตรวจสอบไดท้ี่ 

เมนู สถานะ New Scom

หลงัจากสัง่ซื้อแบบ Order + New Scom เอกสารจะแยกกนัไป ทั้ง Order ทั้ง New Scom
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เมนู สถานะ New Scom
เมนูนีจ้ะเป็นระบบอนุมัติเอกสารแบบออนไลน์ (เหมือนSCM) โดยสุดท้ายจะส่งให้ฝ่ายบัญชี

โดยผู้อนุมัติจะมี Supervisor  BM  KACCM (คุณเชาวศักดิ์) ตามลาํดบั
(โดยจะยกเลกิการเซ็นต์เอกสารนีท้ี่เป็นแบบกระดาษในภายหลงั)

หนา้ที่ของ Supervisor ในเมนู สถานะ New Scom

คือ ตรวจสอบ และ อนุมตัิ/ไม่อนุมตัิ 

ใบแจง้ที่มาWaiting ที่ตวัเอง โดยการคลิกที่ “Waiting”
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เมื่อคลิก Waiting จะเป็นการดูใบแจง้ New Scom

วา่ลูกคา้เป็นใคร/ สินคา้อะไร / ยอดสัง่ซื้อเท่าไหร่ 

และ Scom เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่

ถา้ไม่อนุมตัิ กดปุ่มนี้ 

พร้อมระบุเหตุผล การไม่อนุมตัิดว้ย

ถา้อนุมตัิ กดปุ่มนี้
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ถา้ ไม่อนุมตัิ ตอ้งระบุเหตุผล 

ที่ไม่อนุมตัิดว้ย แลว้จึงกดปุ่ม “ใช่”
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กรณไีม่อนุมตั ิNew Scom



ชื่อ-นามสกลุผูแ้ทนฯ

เมื่อกลบัมาดูที่หนา้สถานะ New Scom

จะเป็น Rejected (จะมีอีเมลแจง้ผูแ้ทนฯดว้ย)

โดยผูแ้ทนฯตอ้งไปแกไ้ขมาใหถู้กตอ้ง

แลว้จึงส่งมาใหม่อีกครั้ง

อีเมลที่ผูแ้ทนฯไดร้ับ 

จากการที่ Supervisor 

ไม่อนุมตัิ
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ชื่อ-นามสกลุผูแ้ทนฯ



หลงัจากกดปุ่มอนุมตัิ

ในเมนู สถานะ New Scom

สถานะจะไป Waiting ที่ Brand Manager

แต่ถา้กดปุ่มอนุมตัิ แลว้มีการแจง้แบบนี้

แสดงวา่ เรา(SPV) อนุมตัิ New Scom เรียบร้อย

แลว้จะมีอีเมลอตัโนมตัิ แจง้ไปทาง Brand Manager
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กรณอีนุมตั ิNew Scom



หน้าทาํงาน Web Order “ระดบั Brand Manager”

แต่อีกงานของ Brand Manager คือ 

การอนุมตัิ New Scom
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 หนา้ Web Order ของ Brand Manager

จะไม่มีเมนู คาํสัง่ซื้อ 

(เมนูประวตัิการขาย และสถานะสัง่ซื้อ 

จะเป็นการสงัเกตการณ์)



เมนู สถานะ New Scom
เมนูนีจ้ะเป็นระบบอนุมัติเอกสารแบบออนไลน์ (เหมือนSCM) โดยสุดท้ายจะส่งให้ฝ่ายบัญชี

โดยผู้อนุมัติจะมี Supervisor  BM  KACCM (คุณเชาวศักดิ์) ตามลาํดบั
(โดยจะยกเลกิการเซ็นต์เอกสารนีท้ี่เป็นแบบกระดาษในภายหลงั)
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Brand Manager ตอ้งทาํการตรวจสอบ 

และ กดอนุมตัิ / ไม่อนุมตัิ New Scom

เมื่อใบแจง้มา Waiting ที่ตวัเอง

ดว้ยการคลิกที่ “Waiting”



เมื่อคลิกที่ Waiting จะเป็นการดูใบแจง้ New Scom

วา่ลูกคา้เป็นใคร/ สินคา้อะไร / ยอดสัง่ซื้อเท่าไหร่ 

และ Scom เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่

ถา้ไม่อนุมตัิ กดปุ่มนี้ พร้อมระบุ

เหตุผล ที่ไม่อนุมตัิดว้ย

ถา้อนุมตัิ กดปุ่มนี้
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ถา้กด ไม่อนุมตัิ ตอ้งระบุเหตุผล 

ที่ไม่อนุมตัิดว้ย

อีเมลที่ Supervisor 

ไดร้ับ จากการที่ 

BM ไม่อนุมตัิ
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กรณไีม่อนุมตั ิNew Scom



ถา้กด “อนุมตัิ” แลว้มีแจง้แบบนี้

แสดงวา่อนุมตัิเรียบร้อย แลว้จะมีอีเมลอตัโนมตัิ

แจง้คุณเชาวศกัดิ์ (KACCM)

หลงัจากกดปุ่มอนุมตัิ ในเมนู สถานะ New Scom

สถานะจะไป Waiting ที่คุณเชาวศกัดิ์ (KACCM)
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กรณอีนุมตั ิNew Scom



หน้าทาํงาน Web Order ของ “KACCM” (คุณเชาวศักดิ์ )
KACCM มีเมนูเดียว คือ

สถานะ New Scom

KACCM ตอ้งทาํการตรวจสอบ 

และ กดอนุมตัิ / ไม่อนุมตัิ New Scom

เมื่อใบแจง้มา Waiting ที่ตวัเอง

ดว้ยการคลิกที่ “Waiting”
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เมื่อคลิกที่ Waiting จะเป็นการดูใบแจง้ New Scom

วา่ลูกคา้เป็นใคร/ สินคา้อะไร / ยอดสัง่ซื้อเท่าไหร่ 

และ Scom เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่

ถา้ไม่อนุมตัิ กดปุ่มนี้ พร้อมระบุ

เหตุผล ที่ไม่อนุมตัิดว้ย
ถา้อนุมตัิ กดปุ่มนี้
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เมื่ออนุมตัิครบทั้ง 3 ระดบัแลว้

กถ็ือวา่เอกสารนี้สมบูรณ์  
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หน้าทาํงาน Web Order ของ ACCM (คุณเอนก)

เมนู ประวตัิการขาย และ สถานะคาํสัง่ซื้อ จะเขา้ไปดูไดเ้หมือน BM

ใชง้านแค่

เมนูเดียว
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โดยใชฟ้ิลเตอร์กรองขอ้มูล

ที่ตอ้งการแลว้กด “คน้หา” 

ขอ้มูลจะแสดงดา้นล่าง

สามารถคลิกที่เอกสาร

ที่มีการอนุมตัิ(Approved) 

ทั้งหมดแลว้ เพื่อดูรายละเอียดได้



โดยหนา้ทาํงานของ

ฝ่ายบญัชี จะมีปุ่ม “พิมพ”์
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ในเอกสารจะเป็นการดูรายละเอียด

เกี่ยวกบัการแจง้ New Scom



เมื่อกดปุ่ม “พิมพ”์ จะแสดง

หนา้พิมพ์ Scom แบบนี้

โดยสามารถสัง่พิมพอ์อก

เครื่อง Printer ได้

และสามารถ Save เป็น

ไฟลไ์ด ้เช่น ไฟล ์PDF
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ตวัอยา่งการสัง่พิมพอ์อก

เครื่อง Printer
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จบ

จะเห็นไดว้า่ใบแจง้New Scom

(NEW APPLICATON FOR SCOM)

จะมีการอนุมตัิแบบOnline ของผูเ้กี่ยวขอ้งเรียบร้อยแลว้


