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หนา้หลกั WOS คูม่อืผูใ้ชง้าน Web Ordering System ขอใบเสนอราคา

ศกึษาวธิกีารขอใบเสนอราคา

เขา้สูร่ะบบ

บนัทกึหนา้นีไ้ว ้https://www.misumi-ec.com/th/
ชือ่ทีใ่ชเ้ขา้ระบบและรหัสผา่นสามารถบนัทกึไดด้ว้ยการคลิ๊ก 'ใหฉั้นคงอยูใ่นระบบตอ่ไป'
โปรดทราบ: ฟังกช์นัการบนัทกึชือ่ทีใ่ชเ้ขา้ระบบและรหัสผา่นในเบราวเ์ซอรข์องทา่นตอ้งมกีารเปิดใชง้านกอ่น

ขอใบเสนอราคา

หลงัจากการเขา้สูร่ะบบ ปุ่ ม 'ขอใบเสนอราคา' และ 'สัง่ซือ้สนิคา้' จะสามารถใชง้านได ้
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รายละเอยีดการจัดสง่สนิคา้

ตอ้งกรอกขอ้มลูในชอ่งชือ่ผูต้ดิตอ่ สามารถเลอืกเพิม่เลขที ่PO ของลกูคา้ได ้

สรา้งใบเสนอราคา

ในหนา้ใบเสนอราคา ตอ้งใสร่หัสสนิคา้ของ Misumi และจํานวน ทา่นสามารถใสร่หสัสนิคา้อา้งองิของทา่นเองเพิม่เตมิได ้กรอกรายละเอยีดลงในทกุชอ่งทีม่เีครือ่ง
หมาย * สแีดงระบไุว ้

ในหนา้จอรายการ Bill Of Material (BOM) ทา่นสามารถคัดลอกรายการมาวางไดม้ากถงึ 500 รายการตอ่ครัง้ คลิ๊ก 'คัดลอกและวางจาก Excel'
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เมือ่หนา้ตา่งใหมป่รากฏขึน้มา ใหค้ดัลอกรายการใน BOM ของทา่นจาก Excel

เลอืกหวัเรือ่งและคลิ๊ก 'ถัดไป'

ขอ้มลูตา่งๆจะถกูใสล่งไปในชอ่งโดยอตัโนมัต ิคลิ๊ก 'ถัดไป' เพือ่ตรวจสอบสถานะของสนิคา้
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สามารถดสูว่นลดตามจํานวนและตัวเลอืกการจัดสง่สนิคา้แบบ Express โดยการคลิ๊กทีต่วัเลขทางซา้ย
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หากมขีอ้ความสแีดงปรากฏขึน้ มวีธิกีารแกไ้ข 3 วธิดีว้ยกนัคอื
① ลบรายการ
② แกไ้ขรายละเอยีดตามขอ้ความ
③ คลิ๊กทีช่อ่งเพือ่ขอคําแนะนําการแกไ้ขจาก Misumi
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ตรวจสอบรายละเอยีดใบเสนอราคา

โปรดตรวจสอบใบเสนอราคาของทา่น หากพบขอ้ผดิพลาด ใหค้ลิ๊ก 'กลบัสูห่นา้การแกไ้ข' เพือ่แกไ้ขใบเสนอราคา
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ใบเสนอราคาเสร็จสมบรูณ์

เมือ่เสร็จสมบรูณ์แลว้ ทา่นสามารถดาวนโ์หลดใบเสนอราคาของทา่นเป็นไฟล ์PDF และพมิพอ์อกมาได ้และทา่นจะพบดงัตอ่ไปนี้
① E-mail address ทีส่ง่ใบเสนอราคาไปให ้
② ปุ่ ม PDF สําหรับดาวนโ์หลดใบเสนอราคา
③ ปุ่ มสําหรับแปลงใบเสนอราคาเป็นการสัง่ซือ้สนิคา้
หมายเหต ุ: ทา่นสามารถแปลงรายการทีส่มบรูณ์เป็นการสัง่ซือ้สนิคา้ได ้แมว้า่แผนกบรกิารลกูคา้ของ Misumi กําลังแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในรายการอืน่ภายในใบเสนอ
ราคาอยู่

ทา่นสามารถพมิพใ์บเสนอราคาจากหนา้ประวตัใิบเสนอราคาไดเ้ชน่กนั
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ทา่นจะไดร้ับ E-mail ยนืยันการเสนอราคา
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หนา้หลกั WOS คูม่อืผูใ้ชง้าน Web Ordering System สัง่ซือ้สนิคา้ทันที

สว่นนีจ้ะอธบิายวธิกีารสัง่ซือ้สนิคา้โดยตรง

โปรดปฏบิตัติามคําอธบิายทีร่ะบไุวเ้ป็นสแีดงสําหรับชอ่งทีจํ่าเป็นตอ้งใสใ่น Web Ordering System

สัง่ซือ้สนิคา้ทนัที

รายละเอยีดการจัดสง่สนิคา้

ตอ้งกรอกขอ้มลูในชอ่งชือ่ผูต้ดิตอ่ สามารถเลอืกเพิม่เลขที ่PO ของลกูคา้ได ้
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ใสร่ายละเอยีดการสัง่ซือ้สนิคา้ของทา่น

ในหนา้การสัง่ซือ้สนิคา้ ตอ้งใสร่หัสสนิคา้ของ Misumi และจํานวน ทา่นสามารถใสร่หสัสนิคา้อา้งองิของทา่นเองเพิม่เตมิได ้กรอกรายละเอยีดลงในทกุชอ่งทีม่ี
เครือ่งหมาย * สแีดงระบไุว ้

ในหนา้จอรายการ Bill Of Material (BOM) ทา่นสามารถคัดลอกรายการมาวางไดม้ากถงึ 500 รายการตอ่ครัง้ คลิ๊ก 'คัดลอกและวางจาก Excel'
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เลอืกหวัเรือ่งจากรายการใน Drop down

เมือ่คลิ๊กลงิกใ์นตวัเลขทางดา้นซา้ยมอื จะมหีนา้ตา่งแสดงสว่นลดตามจํานวนและและตัวเลอืกการจัดสง่สนิคา้แบบ Express ปรากฏขึน้
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เลอืกวนัทีจั่ดสง่สนิคา้

อนุมัตแิละยนืยันการสัง่ซือ้สนิคา้ของทา่น

ตรวจสอบการสัง่ซือ้สนิคา้ของทา่น หากพบขอ้ผดิพลาด ใหค้ลิ๊ก 'ยอ้นกลบั' เพือ่แกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ย
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ขณะนีก้ารสัง่ซือ้สนิคา้ของทา่นเสร็จสมบรูณ์แลว้

หากคณุตอ้งการดาวนโ์หลดใบยนืยันการสัง่ซือ้เป็นไฟล ์PDF ใหค้ลิ๊กทีเ่ลขทีคํ่าสัง่ซือ้ของ Misumi เพือ่ไปยังประวัตกิารสัง่ซือ้
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ทา่นจะไดร้ับ E-mail ยนืยันการสัง่ซือ้
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หนา้หลกั WOS คูม่อืผูใ้ชง้าน Web Ordering System แปลงใบเสนอราคาเป็นคําสัง่ซือ้สนิคา้

ทา่นสามารถแปลงใบเสนอราคาของทา่นเป็นการสัง่ซือ้สนิคา้ จากตรงนีจ้ะอธบิายวธิกีารคน้หาประวัตกิารขอราคาและแปลงเป็นคําสัง่ซือ้สนิคา้

คน้หาประวตักิารขอราคา/ประวตัคํิาสัง่ซือ้สนิคา้

ดา้นบนสดุของหนา้จอทา่นจะเห็น 'คน้หาประวัตกิารขอราคาของฉัน' และ 'คน้หาประวัตคํิาสัง่ซือ้ของฉัน'

ใสเ่กณฑใ์นการคน้หา
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ขอใบเสนอราคา และ/หรอื สัง่ซือ้สนิคา้อกีครัง้

คลิ๊กทีเ่ลขทีใ่บเสนอราคาเพือ่ดรูายละเอยีด

มตีัวเลอืก 3 ชนดิ
① แปลงใบเสนอราคาเป็นคําสัง่ซือ้สนิคา้ดว้ยการคลิ๊กที ่'แปลงเป็นคําสัง่ซือ้'
② สรา้งใบเสนอราคาขึน้มาใหมโ่ดยใชร้หสัสนิคา้ดยีวกนัดว้ยการคลิ๊กที ่'คดัลอกเป็นใบเสนอราคาใหม'่
③ ทา่นสามารถลบใบเสนอราคาดว้ยการคลิ๊กที ่'ลบใบเสนอราคา'
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ตรวจสอบรายละเอยีดและยนืยันการสัง่ซือ้สนิคา้

ทา่นสามารถแกไ้ข 'เลขที ่PO ของลกูคา้' และ 'รายการอา้งองิของลกูคา้' ได ้

เลอืกวนัทีจั่ดสง่สนิคา้
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อนุมัตแิละยนืยันการสัง่ซือ้สนิคา้ของทา่น

ตรวจสอบรายละเอยีดการสัง่ซือ้สนิคา้อกีครัง้แลว้คลิ๊ก 'สัง่ซือ้สนิคา้'
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ขณะนีก้ารสัง่ซือ้ของทา่นเสร็จสมบรูณ์แลว้

หากคณุตอ้งการดาวนโ์หลดใบยนืยันการสัง่ซือ้เป็นไฟล ์PDF ใหค้ลิ๊กทีเ่ลขทีคํ่าสัง่ซือ้ของ Misumi เพือ่ไปยังประวัตกิารสัง่ซือ้
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ทา่นจะไดร้ับ E-mail ยนืยันการสัง่ซือ้
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หนา้หลกั WOS คูม่อืผูใ้ชง้าน Web Ordering System คน้หาประวัติ

คน้หาใบเสนอราคาหรอืคําสัง่ซือ้สนิคา้กอ่นหนา้นี้

คน้หาประวตักิารขอราคา/ประวตัคํิาสัง่ซือ้สนิคา้

ดา้นบนสดุของหนา้จอทา่นจะเห็น 'คน้หาประวัตกิารขอราคาของฉัน' และ 'คน้หาประวัตคํิาสัง่ซือ้ของฉัน'

ใสเ่กณฑใ์นการคน้หา

กรณุาตรวจสอบ 'วนัทีอ่อกใบเสนอราคา', 'ชอ่งทางการเสนอราคา', 'ชือ่ผูข้อราคา' ใหแ้น่ใจ
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ขอใบเสนอราคา และ/หรอื สัง่ซือ้สนิคา้อกีครัง้

ทา่นจะเห็นรายละเอยีดของใบเสนอราคาดว้ยการคลิ๊กทีล่งิกท์ีเ่ลขทีใ่บเสนอราคา

มตีัวเลอืก 3 ชนดิ
① แปลงใบเสนอราคาเป็นคําสัง่ซือ้สนิคา้ดว้ยการคลิ๊กที ่'แปลงเป็นคําสัง่ซือ้'
② สรา้งใบเสนอราคาขึน้มาใหมโ่ดยใชร้หสัสนิคา้ดยีวกนัดว้ยการคลิ๊กที ่'คดัลอกเป็นใบเสนอราคาใหม'่
③ ทา่นสามารถลบใบเสนอราคาดว้ยการคลิ๊กที ่'ลบใบเสนอราคา'
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หนา้หลกั WOS คูม่อืผูใ้ชง้าน Web Ordering System ขอความชว่ยเหลอืจาก Misumi

แกไ้ขขอ้ผดิพลาด: ขอความชว่ยเหลอืจากแผนกบรกิารลกูคา้ของ Misumi

ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาดในรหสัสนิคา้

กรณีทีร่หสัสนิคา้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารขอสัง่สนิคา้จํานวนมาก จะมขีอ้ความแจง้วา่มขีอ้ผดิพลาดปรากฏขึน้
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แกไ้ขขอ้ผดิพลาด

① แกไ้ขรายละเอยีดตามขอ้ความ
② คลิ๊กทีช่อ่งเพือ่ขอคําแนะนําการแกไ้ขจาก Misumi
③ ลบรายการ
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เสร็จสิน้การขอใบเสนอราคาโดยยังคงมขีอ้ผดิพลาดอยูแ่ละขอคําแนะนําการแกไ้ขจาก Misumi

ใบเสนอราคาเสร็จสมบรูณ์

เมือ่เสร็จสมบรูณ์แลว้ ทา่นสามารถดาวนโ์หลดใบเสนอราคาของทา่นเป็นไฟล ์PDF และพมิพอ์อกมาได ้และทา่นจะพบดงัตอ่ไปนี้
① E-mail address ทีส่ง่ใบเสนอราคาไปให ้
② ปุ่ ม PDF สําหรับดาวนโ์หลดใบเสนอราคา
③ ปุ่ มสําหรับแปลงใบเสนอราคาเป็นการสัง่ซือ้สนิคา้
หมายเหต ุ: ทา่นสามารถแปลงรายการทีส่มบรูณ์เป็นการสัง่ซือ้สนิคา้ได ้แมว้า่แผนกบรกิารลกูคา้ของ Misumi กําลังแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในรายการอืน่ภายในใบเสนอ
ราคาอยู่
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ทา่นจะไดร้ับ E-mail ยนืยันการเสนอราคา
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ตรวจสอบขอ้ความหากไดร้ับการตอบกลบัจาก Misumi

ทา่นจะพบขอ้ความ 'รอการดําเนนิการของทา่นในใบเสนอราคา' ทีด่า้นบนสดุ

ทา่นจะไดรั้บ E-mail จาก Misumi ซึง่ทา่นสามารถเขา้สูร่ะบบ Web Ordering Systemไดโ้ดยการคลิ๊ก URL ลงิกใ์นอเีมล
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ตรวจสอบการตอบกลบัจาก Misumi

หลงัจากทีท่า่นตรวจสอบการตอบกลับจาก Misumi แลว้ มตีวัเลอืก 3 ชนดิ
① ยนืยันตามการแกไ้ขของ Misumi และคลิ๊กที ่'ถัดไป' เพือ่ดําเนนิการตอ่
② ตดิตอ่แผนกบรกิารลกูคา้
③ ยกเลกิการขอราคา
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ทา่นจะไดร้ับ E-mail ยนืยันใบเสนอราคา
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หนา้หลกั WOS คูม่อืผูใ้ชง้าน Web Ordering System อภธิานศัพท์

เลขที ่PO ของลกูคา้ เป็นชอ่งทีเ่ลอืกใสข่อ้มลูเพิม่เตมิหากตอ้งการ ทา่นสามารถใสข่อ้มลูอา้งองิภายในบรษัิทของทา่นแตล่ะใบเสนอราคาหรอืคํา
สัง่ซือ้สนิคา้

รายการอา้งองิของลกูคา้ เป็นชอ่งทีเ่ลอืกใสข่อ้มลูเพิม่เตมิหากตอ้งการ ทา่นสามารถใสข่อ้มลูอา้งองิภายในบรษัิทของทา่นแตล่ะรายการ

เลขทีใ่บเสนอราคา/
เลขทีคํ่าส ัง่ซือ้

ตวัอกัษรและตัวเลข 12 หลัก

รายการสนิคา้ทีเ่ป็นสต็อก รายการสนิคา้ทีเ่ป็นสต็อกแสดงวา่รายการนัน้ Misumi มกีารสํารองสนิคา้ไวใ้นสต็อก

รายการสนิคา้แบบ Express รายการสนิคา้แบบ Express แสดงวา่รายการนัน้มบีรกิารจัดสง่เรง่ดว่นแบบ Express

วนัทีจ่ดัสง่สนิคา้ วันทีจั่ดสง่สนิคา้ออกจาก Misumi (วันทีล่กูคา้ไดรั้บสนิคา้จะขึน้อยูก่บัสถานทีจั่ดสง่)

จาํนวนวนัจดัสง่ จํานวนวันจัดสง่หมายถงึจํานวนวันทีต่อ้งใชห้ลังจากสัง่ซือ้จนกระทัง่สนิคา้จัดสง่ออกจาก Misumi

Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.
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หนา้หลกั WOS คูม่อืผูใ้ชง้าน Web Ordering System คําถามทีพ่บบอ่ย

สัง่ซือ้สนิคา้งา่ยขึน้กวา่เดมิ!

เพยีงใสห่มายเลขสนิคา้ เลอืกวันทีจั่ดสง่สนิคา้ และคลิ๊กทีช่อ่งเพือ่ยอมรับขอ้กําหนดและเงือ่นไขของ Misumi จากนัน้คลิ๊ก 'สัง่ซือ้สนิคา้'
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ตรวจสอบประวตักิารส ัง่ซือ้สนิคา้ของทา่น

คน้หาการสัง่ซือ้สนิคา้ดว้ยการคลิ๊กที ่'คน้หาประวัตกิารสัง่ซือ้ของฉัน' แมว้า่ทา่นจะไมไ่ดทํ้าการสัง่ซือ้สนิคา้ทางออนไลน!์
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การแกไ้ขขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาด

คลกิในชอ่ง 'ขอให ้Misumi ชว่ยตรวจสอบและแกไ้ขรายการนี'้ จากนัน้คลิ๊กที ่'ถัดไป' เพือ่ขอความชว่ยเหลอืจากแผนกบรกิารลกูคา้ของ Misumi

วธิกีารระบวุนัสง่สนิคา้

เราไดย้า้ยชอ่งทีใ่หท้า่นใสร่หสัสนิคา้ของ Misumi
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ลมืรหัสผา่น? คลิ๊กทีน่ีใ่นหนา้จอเขา้สูร่ะบบ
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