
WEB ORDER 2020 MANUAL September 2020

ฉบับพนักงานขาย แบบOrder+NewScom



ODX200910001-ODX200910999  = PML ทีม X

ODG200910001-ODG200910999 = PMLP ทีม G 

ODC200910001-ODC200910999  = PMLP ทีม C 

ODA200910001-ODA200910999 = PMD ทีม A

ODV200910001-ODV200910999 = PMD ทีม V
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ODX200910001Order

ปี

เดือน

วนัที�

Running No.

ทมี

สิ�งที�ควรรู้
เลขที�ใบสั�งซื�อ (NEW ORDER RUNNING NUMBER)



SCX200910001Scom

ปี

เดือน

วนัที�

Running No.

ทมี

สิ�งที�ควรรู้
เลขที�NEW SCOM RUNNING NUMBER

SCX200910001-SCX200910999  = PML ทีม X

SCG200910001-SCG200910999 = PMLP ทีม G 

SCC200910001-SCC200910999  = PMLP ทีม C (*ออกแบบเผื�อไว)้ 

SCA200910001-SCA200910999 = PMD ทีม A

SCV200910001-SCV200910999 = PMD ทีม V
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วธีิเข้าใช้งานระบบ Web Order 2020

เขา้เวบ็ไซต ์www.pharmalandgroup.com จากนั�นคลิกที� Logo Pharmaland Group
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1.เมื�อคลิกที�โลโก้

2.จะมาหนา้จอLog In ระบบ 
PML WEBSERVICE  

ใหก้รอกชื�อผูใ้ช ้และ รหสัผา่น 
จากนั�น กด เขา้สู่ระบบ

ชื�อผูใ้ช ้และ รหสัผา่น จะไดรั้บ
ในวนัปฐมนิเทศน์ จากฝ่ายคอมพิวเตอร์
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กรณีลืมรหสัผา่น
กรอก ชื�อผูใ้ช้

แลว้กด ส่งรหสัผา่น

จากนั�นในอีเมลเรา 
จะมีอีเมลจากระบบส่งมา

ใหเ้ราตั�งรหสัผา่นใหม่ไดเ้ลย



ที�เมนูหลกั(Main Menu)
ใหเ้ขา้เมนู WEB ORDER
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ที�เมนูหลกัของ 
Web Order System

ใหค้ลิก WEB ORDERBack คือ 
ยอ้นกลบั

ไปหนา้หลกั



หน้าทํางาน Web Order สําหรับผู้แทนฯ(SR)

เมนูจะมี 2 ส่วนหลกัๆ
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สั�งซื�อ

ดูสถานะ



Order No. หรือ
เลขที�ใบสั�งซื�อ 

ยงัไม่มี เป็น New อยู่

เมนู คาํสั�งซื�อ
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ลกัษณะของการสั�งซื�อ
จะมี 3 แบบ



Order + New Scom

New Order

New Scom

New Scom คือ การแจง้
ใหฝ่้ายบญัชีทราบวา่ Scom ของ

ลูกคา้มีการเปลี�ยนแปลง
กรณีนี�  แจง้พร้อมการสั�งซื�อ
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New Scom อยา่งเดียว

New Scom คือ การแจง้ใหฝ่้ายบญัชีทราบวา่
 Scom ของลูกคา้มีการเปลี�ยนแปลง

กรณีนี� เป็นการแจง้เฉพาะ New Scom เท่านั�น
ไม่ไดเ้ป็นการสั�งซื�อ
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ตวัอย่างการใช้งาน “Order+NewScom”

Step 1.
เลือกลูกคา้
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Step 2.
เลือกสินคา้

Step 4.
Term Payment 

/ หมายเหตุ

Step 3.กรอก 
New Scom

Step 5. จดัการ 
New Scom

Step 6.หมายเหตุ 
และ ตกลง



Step 1. เลือกลูกค้า
1.คลิกเครื�องหมายบวก 

เพื�อเพิ�มขอ้มูลลูกคา้
ลงไปในระบบ

2.จากนั�นจะมี Drop Down List  ใหเ้ลือกจงัหวดั , ประเภทลูกคา้ และ ชื�อลูกคา้ ตามลาํดบั
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ชื�อจงัหวดั สามารถพิมพ ์Searchบางส่วนได ้
เพื�อใหก้ารคน้หา ที�เร็วขึ�น

5.เลือกลูกคา้ ซึ� งจะแสดงตาม จงัหวดัและ
ประเภทลูกคา้ ที�เลือกไวก่้อนหนา้นี�  

3.เลือก 
จงัหวดัของลูกคา้ 

4.เลือก ประเภทของลูกคา้ 
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ชื�อลูกคา้ สามารถพิมพบ์างส่วนได ้
เพื�อใหก้ารคน้หาเร็วขึ�น

หลงัจากเลือกลูกคา้แลว้  รหสัลูกคา้ และ 
ที�อยู ่กจ็ะไปอยูช่่องของตวัเอง

6.เมื�อเลือกลูกคา้แลว้ ตอ้งคลิก เครื�องหมายถูก เพื�อยนืยนัการเลือก 
ส่วนกากบาท เป็นการลบลูกคา้ออกจากใบสั�งซื�อนี�

รูปดินสอ คือ การแกไ้ข 
รูปถงัขยะ คือ การลบ

ระบบWeb Order  1 ใบสั�งซื�อ ต่อ 1 ลูกคา้ เท่านั�น
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หมายเหตุ : ลูกคา้ที�เลือกจากส่วนที�เป็น Order จะไปอยูใ่นส่วนของ New Scom อตัโนมติั



Step 2. เลือกสินค้า

2.จากนั�นจะมี Drop Down List  ใหเ้ลือกสินคา้ ซึ� งจะแสดงรหสัสินคา้ , ชื�อสินคา้ , Generic Name และ Packing พร้อมกนั
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จะมีช่อง New Scom เพิ�มเขา้มา

1.คลิกเครื�องหมายบวก 
เพื�อเพิ�มขอ้มูลสินคา้

ลงไปในระบบ



3.สามารถพิมพ ์Search บางส่วนได ้
เพื�อใหก้ารคน้หา ที�เร็วขึ�น

หลงัจากเลือกสินคา้แลว้  ชื�อสินคา้ , Generic Name และ 
Packing กจ็ะไปอยูช่่องของตวัเอง

4.จากนั�น ใส่จาํนวน กบั ราคา (รวมVAT) ลงไป Amount ระบบจะคาํนวนใหเ้อง

ประวติั %Scom จาก Invoiceระบบจะแสดงใหเ้อง (ถา้มี) 

Summary ระบบจะคาํนวนใหเ้อง
16

NewScomที�
ตอ้งการแจง้



Summary ระบบจะคาํนวนใหใ้หม่เอง

%Discount คือ %ส่วนลด 
เช่น 5% ของ 14,000 บาท คือ 700 บาท
Summary จะเหลือ 13,300 บาท เป็นตน้

ถา้ไม่ตอ้งการส่วนลดกใ็ส่ 0 หรือ ลบใหว้า่งไวก้ไ็ด้
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กรณส่ีวนลด
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1.กรอกNewScom
ที�ตอ้งการแจง้ลงไป

2.คลิกเครื�องหมายถูก

Step 3. กรอก New Scom
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หลงัจากคลกิเครื�องหมายถูก ระบบจะเอาสินค้าที�แจ้งNewScom ไปอยู่ในส่วนของNewScom ดงัในภาพ

สินคา้ที�ระบุ New Scom จะลงมาอยู่
ดา้นล่าง ในส่วนของ New Scom
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เรายงัสามารถจดัการสินคา้ต่อได้
เช่นตอ้งการเพิ�มสินคา้แถม หรือสินคา้อื�นๆ

รายการยาที�แจง้ New Scomไป
เราสามารถจดัการได้

รายการดา้นบนนี� คือประวติั



NewScomที�แจง้
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รายการสินคา้ที� ระบุ NewScom
จะลงมาดา้นล่างอตัโนมติั

ตัวอย่าง

3

3



Step 4. Term Payment และหมายเหตุ

22

2. พิมพห์มายเหตุ สาํหรับใบสั�งซื�อนี�ได้

1.Term Payment จะแสดงอตัโนมติัเมื�อเลือกลูกคา้
(เราสามารถเปลี�ยนได ้ขึ�นอยูก่บังานนั�นๆ)

Term Payment จะมีหลายแบบ
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1.ตอ้งเลือก 
“ประเภทการขาย” ดว้ย

 - ตกลงราคา
 - สอบราคา

 - ประกวดราคา
- E-Auction

%Scomรวม = %H + %P + %D + %O

%Scomรวม = 3 จะแสดงอตัโนมติั

2. %H จะมาเป็นค่าตั�งตน้ โดยเลข 3 มาจากการกรอก New Scom ของเรา
แต่เราก็สามารถยา้ย 3 ไปกรอกช่องอื�นได ้เช่น %P / %D / %O 

แต่ที�สาํคญัคือ %H + %P + %D + %O รวมกนัตอ้งเท่ากบั 3

ถา้เลือก %P หรือ %D หรือ %O 
ตอ้งระบุชื�อคนรับ Scom ดว้ย

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

1.พิมพห์มายเหตุ NewScom

2. คลิกปุ่ม “ตกลง”

หลงัจากคลิก OK
รอระบบประมวลผล สกัครู่

(ประมาณ 10-15 วินาที
ขึ�นอยูจ่าํนวนขอ้มูล และ ความเร็ว Internet)

ถา้ระบบแจง้แบบนี�  แสดงวา่ สั�งซื�อ
เรียบร้อย สุดทา้ยคลิก “OK”

3. คลิกปุ่ม “OK” เพื�อยนืยนั
“Cancel” เพื�อยกเลิก



Order ที�สั�งไป ตรวจสอบไดที้� 
เมนู สถานะคาํสั�งซื�อ

New Scom ที�สั�งไป ตรวจสอบไดที้� 
เมนู สถานะ New Scom

หลงัจากสั�งซื�อแบบ Order + New Scom เอกสารจะแยกกนัไป ทั�ง Order ทั�ง New Scom
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Order

New Scom



หลงัจากสั�งซื�อแบบ Order + New Scom ในอีเมลจากระบบส่งมาลกัษณะนี�

Order

New Scom
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ระบุฟิลเตอร์ตามตอ้งการ 
แลว้กด คน้หา

Waiting คือ ฝ่ายออเดอร์
ยงัไม่ไดรั้บใบสั�งซื�อ

ถา้แสดงชื�อ
พนกังานออเดอร์

แสดงวา่
กดรับใบสั�งซื�อแลว้

เราสามารถคลิกที�รายการ
ใบสั�งซื�อเพื�อดู

รายละเอียดขา้งในได้

เมนู สถานะคาํสั�งซื�อ
เราสามารถดูคาํสั�งซื�อ

ที�สั�งไปแลว้ ไดที้�เมนูนี�
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เมื�อคลิกที�รายการสั�งซื�อเราจะดูใบสั�งซื�อนั�นๆได้
จะเห็นวา่ระบบ Web Order ไดส้ร้างเลขที�ใบสั�งซื�อใหเ้ราแลว้ 

(ก่อนหนา้นี�จะเป็น New)
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ในระบบ Web Order

ในอีเมล

หลงัจากสั�งซื�อสาํเร็จ จะมีอีเมลจากระบบแจง้เราดว้ยเช่นกนั
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ถา้ฝ่ายออเดอร์กดรับใบสั�งซื�อ จะมีอีเมลจากระบบแจ้งกลบัมาอีกครั� ง
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จะระบุชื�อพนกังานที�กดรับ
ใบสั�งซื�อดว้ย

มีเลขที�คาํสั�งซื�อ และชื�อลูกคา้



เมนู สถานะ New Scom

เมนูนี�จะเป็นระบบอนุมติัเอกสารแบบออนไลน ์(เหมือนSCM) โดยสุดทา้ยจะส่งใหฝ่้ายบญัชี
โดยผูอ้นุมติัจะมี Supervisor Brand Manager ตามลาํดบั

(โดยจะยกเลิกการเซ็นตเ์อกสารนี�  ที�เป็นแบบกระดาษในภายหลงั)
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เมื�อเราแจง้ NewScom เขา้ระบบ
สถานะจะเป็น Waiting 

รอ Supervisor ดาํเนินการ



ถา้ไม่ไดรั้บการอนุมติั 
สถานะจะเป็น Rejected

อีเมลที�ผูแ้ทนฯไดรั้บ 
จากการที� Supervisor 

ไม่อนุมติั
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ถา้ Supervisor อนุมติัแลว้
จะไป Waiting ที� Brand Manager

รอ Brand Manager ดาํเนินการ 
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ถา้อนุมติัครบแลว้ จะถือวา่เอกสารสมบูรณ์
ฝ่ายบญัชีสามารถเขา้มาดูเอกสารได้

และจะดาํเนินการในระบบต่อไป



เมนู ประวตักิารขาย

เลือกฟิลเตอร์ ตามตอ้งการแลว้
กดปุ่ม คน้หา

หมายเหตุ : ประวติัการขาย คือ ขอ้มูลการขายจาก INVOICE
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1.แนะนาํให ้เลือกจงัหวดั ก่อนคน้หา
ขอ้มูลจากไดอ้อกมา ไม่มากเกินไป
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รายการจะแสดง
ตามเลขที� Invoice

ที�คอลมัน์สุดทา้ย จะมีช่อง Re-Order
ซึ� งจะเป็นการสั�งซื�อซํ� า จากรายการขายเดิม2.คลิกคน้หา



3.ในช่อง Re-Order
ถา้คลิก “สั�งซื�อซํ� า”

จะมีรายละเอียดประวติัการขาย
แสดงขึ�นมา

4.ปุ่ม “สั�งซื�อซํ� า” จะเป็นการเอาขอ้มูล
ประวติัการขาย Invoice นี�ไปใช ้

ที�หนา้ใบสั�งซื�อใหม่
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ปุ่มปิด คือ ปิดหนา้ต่าง
รายละเอียดประวติัการขาย



ขอ้มูลประวติัการขายจาก Invoice 
ที�เรากดสั�งซื�อซํ� า

จะมาแสดงอตัโนมติัที�หนา้นี�
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5.แต่ราคา เราต้องระบุใหม่เอง
เพราะราคา AR Price ใน Invoice 
เป็นราคาเฉลี�ย ไม่ใช่ราคาขายจริง

(สามารถเปลี�ยนราคาได้)



6.Term Payment จะแสดงอตัโนมติั
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7.สุดทา้ยกดปุ่ม “ตกลง”

พิมพห์มายเหตุได้
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ตรวจสอบอีเมล

จะมีอีเมลแจง้

พร้อมรายละเอียด



ดูรายละเอียดใบสั�งซื�อได้

จบ
40

ตรวจสอบสถานะ

ดูในเมนูสถานะได้


