
WEB ORDER 2018 MANUAL June 2018
ฉบับพนักงานขาย แบบOrder+NewScom



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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ที่เมนูหลกัของ 

Web Order System

ใหเ้ขา้ WEB ORDER



หน้าทาํงาน Web Order สําหรับผู้แทนฯ(SR)

ในตวัอยา่งนี้ จะเป็นการใชง้านระดบั

ผูแ้ทนฯ(SR) ซึ่งเป็นผูใ้ชง้านหลกัของ

ระบบ Web Order ดา้นฝ่ายขาย 
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สัง่ซื้อ

ดูสถานะ



เมนู คาํสั่งซื้อ

Order อย่างเดยีว
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ลกัษณะของการสัง่ซื้อ

จะมี 3 แบบ

แบบ Order อยา่งเดียว

จะเป็นลกัษณะนี้



New Order

New Scom

New Scom คือ การแจง้

ใหฝ้่ายบญัชีทราบวา่ Scom ของ

ลูกคา้มีการเปลี่ยนแปลง

กรณีนี้ แจง้พร้อมการสัง่ซื้อ
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แบบ Order + New Scom

จะเป็นลกัษณะแบ่งเป็น 2ส่วนเมนู คาํสั่งซื้อ

Order+New Scom



New Scom คือ การแจง้ใหฝ้่ายบญัชีทราบวา่

 Scom ของลูกคา้มีการเปลี่ยนแปลง

กรณีนี้เป็นการแจง้เฉพาะ New Scom อยา่งเดียว
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แบบ New Scom อยา่งเดียว

จะเป็นลกัษณะนี้

เมนู คาํสั่งซื้อ

New Scom อย่างเดยีว



ตวัอย่างการใช้งาน “Order+NewScom”

Step 1.

เลือกลูกคา้
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Step 2.

เลือกสินคา้

Step 4.เลือก

Term Payment

Step 3.กรอก 

New Scom

Step 5. จดัการ 

New Scom

Step 6.หมายเหตุ 

และ ตกลง



Step 1. เลือกลูกค้า
คลิกเครื่องหมายบวก 

เพื่อเพิ่มขอ้มูลลูกคา้

ลงไปในระบบ

จากนั้นจะมี Drop Down List  ใหเ้ลือกจงัหวดั , ประเภทลูกคา้ และ ชื่อลูกคา้ ตามลาํดบั
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สามารถพิมพค์น้หา

ชื่อจงัหวดับางส่วนได ้

เพื่อใหก้ารคน้หาเร็วขึ้น

เลือกลูกคา้ ซึ่งจะแสดงตาม จงัหวดัและ

ประเภทลูกคา้ ที่เลือกไวก้่อนหนา้นี้ 

เลือก 

จงัหวดัของลูกคา้ 

เลือก ประเภทของลูกคา้ 
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สามารถพิมพช์ื่อลูกคา้บางส่วนได ้

เพื่อใหก้ารคน้หาเร็วขึ้นเช่นกนั

หลงัจากเลือกลูกคา้แลว้  รหสัลูกคา้ และ 

ที่อยู ่กจ็ะไปอยูช่่องของตวัเอง

เมื่อเลือกลูกคา้แลว้ ตอ้งคลิก เครื่องหมายถูก เพื่อยนืยนัการเลือกทุกครั้ง 

ส่วนกากบาท เป็นการลบลูกคา้ออกจากคาํสัง่ซื้อนี้

หลงัจากคลิกเครื่องหมายถูกแลว้ Icon ดา้นหนา้จะเปลี่ยนไป

รูปดินสอ คือ การแกไ้ข / รูปถงัขยะ คือ การลบ

ระบบWeb Order  1 คาํสัง่ซื้อ ต่อ 1 ลูกคา้ เท่านั้น
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Step 2. เลือกสินค้า

จากนั้นจะมี Drop Down List  ใหเ้ลือกสินคา้ ซึ่งจะแสดงรหสัสินคา้ , ชื่อสินคา้ , Generic Name และ Packing พร้อมกนั
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จะมีช่อง New Scom

คลิกเครื่องหมายบวก 

เพื่อเพิ่มขอ้มูลสินคา้

ลงไปในระบบ



ที่ช่อง รหสัสินคา้

สามารถพิมพ ์Search บางส่วนได ้

เพื่อใหก้ารคน้หาเร็วขึ้น

หลงัจากเลือกสินคา้แลว้  ชื่อสินคา้ , Generic Name และ 

Packing กจ็ะไปอยูช่่องของตวัเอง
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จากนั้น พิมพ ์จาํนวน กบั ราคา(รวมVAT) ลงไป

Amount ระบบจะคาํนวนใหอ้ตัโนมตัิ

ประวตัิ %Scom จาก Invoice

ระบบจะแสดงอตัโนมตัิ(ถา้มี) 

Summary ระบบจะคาํนวนใหอ้ตัโนมตัิ
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NewScomที่

ตอ้งการแจง้
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1.กรอกNewScom

ที่ตอ้งการแจง้ลงไป

ขั้นตอนสําคญั(1/2)

2.คลิกเครื่องหมายถูก
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ขั้นตอนสําคญั(2/2)

3.สินคา้ที่ระบุ New Scom จะมาแสดงอยู่

ดา้นล่างในส่วนของ New Scom อตัโนมตัิ
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เราสามารถจดัการสินคา้ต่อได้

เช่น ตอ้งการเพิ่มสินคา้แถม

หรือ เพิ่มสินคา้อื่น

รายการสินคา้ที่แจง้ New Scom กจ็ะยงัแสดงอยูใ่นส่วนของ NewScom



เลือกรูปแบบการจ่ายเงินของลูกคา้

พิมพห์มายเหตุ สาํหรับคาํสัง่ซื้อนี้ได้

Step 4. Term Payment และหมายเหตุ
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ตอ้งเลือก 

“ประเภทการขาย” ดว้ย

 - ตกลงราคา

 - สอบราคา

 - ประกวดราคา

- E-Auction

%Scomรวม = %H + %P + %D + %O

%Scomรวม = 3 จะแสดงอตัโนมตัิ

เลข 3 มาจากการกรอก New Scom ของเรา จะมาเป็นค่าตั้งตน้อยูท่ี่ %H 

แต่เรากส็ามารถยา้ย เลข 3 ไปกรอกช่องอื่นได ้เช่น %P , %D , %O ที่สาํคญัคือ

%H + %P + %D + %O รวมกนัจะตอ้งเท่ากบั %Scomรวม คือ 3

ถา้เลือก %P หรือ %D หรือ %O 

ตอ้งระบุชื่อคนรับ Scom ดว้ย

Step 5. จดัการ New Scom
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Step 6. กรอก หมายเหตุ New Scom และกดปุ่ม “ตกลง”



หลงัจากคลิก OK

รอระบบประมวลผล สกัครู่

(ประมาณ 10-15 วนิาที

ขึ้นอยูจ่าํนวนขอ้มูล และ ความเร็ว Internet)

ถา้ระบบแจง้แบบนี้ 

แสดงวา่ สัง่ซื้อเรียบร้อย
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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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ระบุฟิลเตอร์ตามตอ้งการ แลว้

กด “คน้หา” ขอ้มูลจะแสดงดา้นล่าง

ถา้แสดงชื่อพนกังานออเดอร์

แสดงวา่ฝ่ายออเดอร์

กดรับคาํสัง่ซื้อแลว้

(จะมีอีเมลอตัโนมตัิแจง้เราดว้ย)

เมนู สถานะคาํสั่งซื้อ
เราสามารถดูคาํสัง่ซื้อ

ที่สัง่ไปแลว้ไดท้ี่เมนูนี้
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Waiting คือ ฝ่ายออเดอร์

ยงัไม่ไดร้ับคาํสัง่ซื้อ

เราสามารถคลิก

ที่รายการคาํสัง่ซื้อ

เพื่อดูรายละเอียดขา้งในได้
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เมื่อคลิกที่รายการสัง่ซื้อเราจะดูคาํสัง่ซื้อนั้นๆได้

จะเห็นวา่ระบบ Web Order ไดส้ร้างเลขที่คาํสัง่ซื้อใหเ้ราแลว้ 

(ก่อนหนา้นี้จะเป็นคาํวา่ New)



หลงัจากสัง่ซื้อแบบ Order + New Scom ระบบจะส่งอีเมลมาลกัษณะนี้

ส่วนของ New Order

ส่วนของNew Scom

28



ถา้ฝ่ายออเดอร์กดรับคาํสั่งซื้อ จะมีอีเมลจากระบบแจ้งกลบัมาอีกครั้ง

จะระบุชื่อพนกังานออเดอร์

ที่กดรับคาํสัง่ซื้อดว้ย
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เมนู สถานะ New Scom เมนูนีจ้ะเป็นระบบอนุมัติเอกสารแบบออนไลน์ (เหมือนSCM) โดยสุดท้ายจะส่งให้ฝ่ายบัญชี

โดยผู้อนุมัติจะมี Supervisor  BM  KACCM (คุณเชาวศักดิ์) ตามลาํดบั

(โดยจะยกเลกิการเซ็นต์เอกสารนีท้ี่เป็นแบบกระดาษในภายหลงั)

รอ Supervisor ดาํเนินการ
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ชื่อ-นามสกลุผูแ้ทนฯ

ถา้ Supervisorไม่อนุมตัิ 

สถานะจะเป็น Rejected

อีเมลที่ผูแ้ทนฯไดร้ับ 

จากการที่ Supervisor 

ไม่อนุมตัิ
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ชื่อ-นามสกุลผูแ้ทนฯ
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และถ้า New Scom ทีแ่จ้งไป ไม่ได้รับการอนุมตั ิสถานะจะเป็น “Rejected”

ใหเ้ราคลิกที่ Rejected

เพื่อเปิดดูใบแจง้
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จะเห็นวา่มีเหตุผลการ

ปฏิเสธอยู ่ใหเ้ราคลิกปุ่ม 

“แกไ้ข”

เมื่อเปิดใบแจง้ New Scom
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จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”

เรากจ็ะสามารถแกไ้ขใบแจง้ New Scom นี้ได้

ตามเหตุผล ที่ถูกปฏิเสธกลบัมา
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หลงัจากคลิกปุ่ม “ตกลง” จะเห็นวา่

มีปุ่ม “ส่ง”ปรากฎขึ้นมา 

ใหเ้รากดปุ่ม “ส่ง” เพื่อแจง้ New Scom อีกครั้ง

ปุ่ม“ตกลง” จะเปลี่ยน

เป็นปุ่ม “แกไ้ข”



ถา้ Supervisor อนุมตัิแลว้

จะไป Waiting ที่ Brand Manager

รอ Brand Manager ดาํเนินการ 
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ถา้อนุมตัิ แลว้จะเป็นApproved ทั้งหมด

ถือวา่เอกสารสมบูรณ์

เมื่อBrand Manager อนุมตัิ

จะไป Waiting ที่ คุณเชาวศกัดิ์(KACCM)

รอ คุณเชาวศกัดิ์ ดาํเนินการ



เมนู ประวตักิารขาย

เลือกฟิลเตอร์ ตามตอ้งการแลว้

กดปุ่ม คน้หา

หมายเหตุ : ประวตัิการขาย คือ ขอ้มูลการขายจากเมนู INVOICE ใน STM
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แนะนาํให ้เลือกจังหวดั ก่อนคน้หา

ขอ้มูลจากไดอ้อกมาไม่มากเกินไป
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รายการจะแสดง

ตามเลขที่ Invoice

คอลมันส์ุดทา้ย ที่ชื่อ Re-Order จะมีคาํสัง่ 

สั่งซื้อซํ้า จากรายการขายเดิมอยู่



ถา้คลิก “สัง่ซื้อซํ้า”

จะมีรายละเอียดประวตัิการขาย

แสดงขึ้นมา

ปุ่มสั่งซื้อซํ้า จะเป็นการเอาขอ้มูล

ประวตัิการขาย Invoice นี้

ไปใช ้ที่หนา้คาํสัง่ซื้อใหม่
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ปุ่มปิด คือ ปิดหนา้ต่าง

รายละเอียดประวตัิการขาย
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ขอ้มูลประวตัิการขายจาก Invoice ที่เรากดสัง่ซื้อซํ้า

จะมากรอกรอที่หนา้นี้อตัโนมตัิ

เมื่อสัง่ซื้อซํ้า ค่าตั้งตน้จะมาที่เมนู Order อยา่งเดียว

ถา้ Re-Order แบบ Order อยา่งเดียว กด็าํเนินการใหเ้รียบร้อย (รายละเอียดในคู่มือ แบบ Order อยา่งเดียว)

กรอกใหม่

เลือกใหม่
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ถา้เปลี่ยนเป็นแบบ Order + New Scom

ส่วนของ Order

ส่วนของ New Scom

จะมีคอลมัน์ New Scom เพิ่มเขา้มา
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1.กรอก New Scom

วธิีการกรอก New Scom (แบบสัง่ซื้อซํ้ า)

2.คลิกพื้นที่วา่งๆสกัที่หนึ่ง เพื่อใหโ้ปรแกรมคาํนวน
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3.ขอ้มูลสินคา้ที่แจง้ New Scom

กจ็ะมาดา้นล่างส่วนของ New Scom อตัโนมตัิ
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4.จากนั้นกด็าํเนินการใหเ้รียบร้อย

จดัการใหม่ได้

เลือกใหม่

เลือกใหม่

ถา้ Re-Order แบบ Order+New Scom (รายละเอียดการแจง้ New Scom ดูเพิ่มเติมไดใ้นคู่มือแบบ New Scom อยา่งเดียว)

จบ


