
การลงทะเบยีน / แกไ้ขขอ้มลูผูข้าย
(Register / Maintain Vendor Data)



Agenda
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� วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร
� การลงทะเบยีนผูข้าย
� การแกไ้ขขอ้มลูผูข้าย



วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร
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� ใหผู้ใ้ชง้านมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในหวัขอ้ตอ่ไปนี& :
� วธิแีละขั &นตอนในการลงทะเบยีนผูข้าย
� วธิแีละขั &นตอนในการแกไ้ขขอ้มลูผูข้าย
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การลงทะเบยีนผูข้าย



เขา้ Website:  https://vrm.pt.co.th/#/login

การลงทะเบยีนผูข้าย
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1. กดปุ่ ม “ลงทะเบยีน”



เมื>อกดลงทะเบยีน จะเขา้สูห่นา้เงื>อนไขและขอ้ตกลงในการใชบ้รกิาร

การลงทะเบยีนผูข้าย

3. กดยนืยัน

2. เมื2ออา่นขอ้กําหนดทั &งหมดและยอมรับแลว้ 
กดที2ปุ่ ม ยอมรบัในเงื>อนไขและขอ้ตกลงใน
การใชบ้รกิาร
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การลงทะเบยีนผูข้าย
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4. เลอืกประเทศที2จดทะเบยีนบรษิัท

5. เลอืกประเภทของผูข้าย ไดแ้ก ่นติ ิ
บคุคล และบคุคลธรรมดา และระบเุลข
ทะเบยีนนติบิคุคล หรอืเลขประจําตวั
ประชาชน

6. เมื2อระบขุอ้มลูเรยีบรอ้ย กดปุ่ ม 
ตรวจสอบ ถา้ยังไมเ่คยมขีอ้มลูใน
ระบบ สามารถสมัครได ้

หนา้จอ Vendor Register: รายละเอยีดผูข้าย



การลงทะเบยีนผูข้าย

หนา้จอ Vendor Register: รายละเอยีดผูข้าย
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7.เลอืกคํานําหนา้ผูข้าย
8.ระบชุื2อผูข้าย

9.ระบชุื2อผูข้ายภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี

10.ระบหุมายเลขโทรศพัทห์รอืโทรศพัทม์อืถอื (อยา่ง
นอ้ยอยา่งใดอยา่งหนึ2ง) และหมายเลขตอ่(ถา้ม)ี

11.ระบหุมายเลขโทรสาร และหมายเลขตอ่(ถา้ม)ี

12.ระบ ุUrl หรอืชื2อของ Website/Facebook (ถา้ม)ี

13.ระบอุเีมลท์ี2ตดิตอ่ไดจ้รงิ

14.เมื2อระบขุอ้มลูในหนา้ครบถว้นแลว้ 
กดปุ่ ม “ถัดไป”



การลงทะเบยีนผูข้าย

หนา้จอ Vendor Register:ขอ้มลูการตดิตอ่

9

15.เลอืกการระบทุี2อยูเ่ป็นภาษาไทย/ภาษาองักฤษ

16.ระบบุา้นเลขที2/ซอย, หมูบ่า้น/อาคาร,ชั &น,หอ้ง และ
ถนน ตามหนังสอืรับรองบรษิัทหรอืตามบตัรประชาชน 

17. เลอืกจังหวดั, เขต/อําเภอ, แขวง/ตําบล ตามที2อยู่
หนังสอืรับรองบรษิัทหรอืตามบตัรประชาชน ตามลําดบั

18.ระบรุหัสไปรษณียต์ามหนังสอืรับรองบรษิัทหรอืบตัรประชาชน



การลงทะเบยีนผูข้าย

หนา้จอ Vendor Register: ขอ้มลูการตดิตอ่
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กดปุ่ ม”ใชท้ี2อยูเ่ดยีวกบัที2อยูต่ามหนังสอืรับรอง
บรษิัท” กรณีที2อยูต่ดิตอ่เป็นที2อยูเ่ดยีวกนั

19. ระบบุา้นเลขที2/ซอย, หมูบ่า้น/อาคาร,ชั &น,หอ้ง และถนน

20. เลอืกจังหวดั, เขต/อําเภอ, แขวง/ตําบล 
ตามลําดบั

21. ระบรุหัสไปรษณียส์าํหรับที2อยูต่ดิตอ่

22. ระบชุื2อ-สกลุ สาํหรับพนักงานที2
ตดิตอ่ได ้

23. ระบตุําแหน่งของพนักงานที2ตดิตอ่ได ้
(ใบสี2งซื&อจะถกูสง่ไปหาพนักงานขาย)

24. ระบเุบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่ 25. ระบุ Email สาํหรับตดิตอ่

27. เพิ2มหรอืลบพนักงานที2ตดิตอ่ได ้
-กรณีลบ จะตอ้งกด checkbox เลอืก
พนักงานที2หนา้บรรทดั

26. กดเพื2อเลอืกพนักงานใน
บรรทดันั&น (สาํหรับลบพนักงาน)

28. เมื2อระบขุอ้มลูครบถว้นแลว้ กดปุ่ ม “ถัดไป”

*หลังจา่ยเงนิ ระบบจะมกีารสง่เมลไ์ปยัง เมลข์องพนักงานบัญชี



การลงทะเบยีนผูข้าย

หนา้จอ Vendor Register: สนิคา้/บรกิาร
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29. เลอืกประเภทสนิคา้ของผูข้าย

32. เลอืกมลูคา่ทนุจดทะเบยีน

31. เพิ2มประเภทสนิคา้

30. ลบประเภทสนิคา้

33. เลอืกประเภทประสบการณ์ทํางาน หรอืผลงานที2ผา่นมา

34. เลอืกมลูคา่ผลงาน

35. เมื2อระบขุอ้มลูครบถว้น
แลว้ กด “ถัดไป”



การลงทะเบยีนผูข้าย

หนา้จอ Vendor Info: เอกสารอื>นๆที>เก ี>ยวขอ้ง
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36. แนบเอกสารที2จําเป็นในการสมัคร(ม*ี) 
และเอกสารอื2นๆที2ตอ้งการเป็น File สกลุ
Pdf และมขีนาดตอ่ไฟลไ์มเ่กนิ 5 Mb

37. เมื2อแนบเอกสารและระบขุอ้มลูทั &งหมด
เรยีบรอ้ยแลว้ กดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลู” โดยหลงัจาก
บนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ จะมเีมล ์สง่ไปยัง Email 
ที2ใชใ้นการสมัคร เป็นอนัเสร็จสิ&นการสมัคร
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การแกไ้ขขอ้มลูผูข้าย



การแกไ้ขขอ้มลูผูข้าย

เมื>อสมคัรเสร็จ จะไดร้บั Email ที>มชีื>อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นสําหรบัเขา้ระบบ VRM 
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1.ระบชุื2อผูใ้ชท้ี2ไดร้ับใน Email

2.ระบรุหัสผา่นที2ไดร้ับใน Email

3.กดปุ่ ม “เขา้สูร่ะบบ”



การแกไ้ขขอ้มลูผูข้าย

หนา้ Dashboard
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4. กดกลอ่ง Vendor Info



การแกไ้ขขอ้มลูผูข้าย

หนา้ Vendor Info
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5. กดกลอ่งที2มชี ื2อผูข้าย เพื2อ
แสดงรายละเอยีดดา้นขวา

6. กดปุ่ ม รายละเอยีดผูข้าย ขอ้มลูการตดิตอ่ 
สนิคา้/บรกิาร เอกสารแนบ เพื2อเปลี2ยนหนา้ใน
การแกไ้ขขอ้มลู

7. แกไ้ขขอ้มลูตา่งๆ8. ใส ่Comment เชน่ ระบขุอ้มลูที2มกีารแกไ้ข

9. เมื2อแกไ้ขขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ กด
ปุ่ ม Save เพื2อบนัทกึขอ้มลูที2แกไ้ข



การแกไ้ขขอ้มลูผูข้าย

การเปลี>ยนรหสัผา่น
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1. กดชื2อผูข้าย



การแกไ้ขขอ้มลูผูข้าย

การเปลี>ยนรหสัผา่น

18

2.ระบรุหัสผา่นปัจจบุนั

3.ระบรุหัสผา่นใหม ่และ
ยนืยันรหัสผา่นใหม่

4.กดยนืยันการเปลี2ยน
รหัสผา่น
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End and Thank you 


