
Vendor Relationship 
Management System (VRM)

Billing

คูม่อืการใชง้าน



ข ัน้ตอนการวางบลิ
(Vendor)



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

คูม่อืการใชง้าน

กรอกรหสัผูใ้ช ้

กรอกรหสัผา่น
กด I’m not a robot

กดปุ่ มเขา้สูร่ะบบ

3

5

2

1

กดเลอืกภาษา 4

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


6

วธิกีารวางบลิ

เลอืก “Billing” เพือ่วางบลิ



คลกิทีเ่มนู “Accountings” เลอืกรายการ “Invoice” 

กดปุ่ ม “New” เพือ่สรา้งเอกสารใบก ากับภาษี
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คลกิที ่“Transections”
กรณีตัง้หนีเ้ลอืกรายการ “Invoice”

“Filter By” เลอืกรายการทีต่อ้งการคน้หา
เชน่ PO Number

ใสเ่ลขใบสัง่ซือ้ (PO)

เลอืกรายการโดย Tick ที ่Check Box หนา้รายการ
8.กดปุ่ ม “Next”
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กรณีลดหนีเ้ลอืกรายการ “Credit Note” จะมใีหเ้ลอืกวา่
จะลดแบบราคาสนิคา้หรอืคนืสนิคา้ (ตามเงือ่นไข)
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เลอืกรายการ “W/H Des.” (ถา้ไมม่ไีมต่อ้งกรอก)

กรอกจ านวนเงนิที ่“W/H Base Amount” จากยอดรวมของใบก ากับภาษี

กรอกเลข “Invoice NO.”

เลอืก “Bus Place” (ตามทีอ่อกเอกสาร)

กรอกวนัที ่“Invoice Date.” 

ระบหุรอืไมร่ะบก็ุได ้(ถา้ม)ี

ระบหุรอืไมร่ะบก็ุได ้(ถา้ม)ี
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สามารถแกไ้ข “Vat Amount (%)” ได ้

16. กดปุ่ ม “Next”
ระบบจะ Default ให ้20
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เลอืกรายการเอกสารทีต่อ้งการแนบ

กดปุ่ ม “Add”

กดปุ่ มคน้หา เพือ่เลอืกเอกสารแนบ (ไฟลแ์นบตอ้งเป็น PDF เทา่นัน้)

ระบชุือ่เอกสาร

ตอ้งการยกเลกิไฟล์

ตอ้งการเรยีกดเูอกสารแนบ
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ตรวจสอบรายการ โดยกดเขา้ไปดวูา่ตอ้งแกไ้ขขอ้มลูอะไร 

ยนืการสง่รายการกด “Submit”26
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ข ัน้ตอนการวางบลิ
(Vendor)

(กรณีวางบลิมากกวา่1ชุด)



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

คูม่อืการใชง้าน

กรอกรหสัผูใ้ช ้

กรอกรหสัผา่น
กด I’m not a robot

กดปุ่ มเขา้สูร่ะบบ

3

5
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กดเลอืกภาษา 4

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


EX.

1 PO ม ี5 รายการ วางบลิหลายครัง้
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1 PO/3 ใบวางบลิ

EX.

1 PO ม ี5 รายการ วางบลิ 1 ครัง้
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4

5

1 PO/1 ใบวางบลิ

 Overviwe

กรณีมกีารวางบลิมากกวา่ 1 คร ัง้ ดว้ยเลข PO เดยีวใหท้ าตามข ัน้ตอนดงันี้
อา้งองิ ข ัน้ตอนที ่6- ข ัน้ตอนที ่20 
***ยงัไมต่อ้งกด Submit จนกวา่จะวางบลิของ PO ใบน ัน้เสร็จ
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ใสเ่ลขใบสัง่ซือ้ (PO)หรอืเลขใบก ากับภาษี (ตามทีเ่ลอืก
รายการ) จากนัน้กดคน้หา จะมขีอ้มลูแสดง

เลอืกรายการโดย Tick ที ่Check Box หนา้รายการ หรอื
เลอืกรายการทัง้หมด Tick ที ่Check Box “No.” 8.กดปุ่ ม “Next”
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วธิกีารวางบลิ (กรณีวางบลิชุดที2่)



เลอืกรายการ “W/H Des.” (ถา้ไมม่ไีมต่อ้งกรอก)

กรอกจ านวนเงนิที ่“W/H Baes Amount” จากยอดรวมของใบก ากับภาษี

กรอกเลข “Invoice NO.”

เลอืก “Bus Place” (ตามทีอ่อกเอกสาร)

กรอกวนัที ่“Invoice Date.” 

13

12

10

11

9



เลอืกรายการเอกสารทีต่อ้งการแนบ

20. กดปุ่ ม “Save”

18. กดปุ่ มคน้หา เพือ่เลอืกเอกสารแนบ (ไฟล์
แนบตอ้งเป็น PDF เทา่นัน้)

ระบชุือ่เอกสาร(ระบหุรอืไมก่ไ็ด)้
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สามารถแกไ้ข “Vat Amount (%)” ได ้

กดปุ่ ม “Next”ระบบจะ Default ให ้15
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19 ตอ้งการยกเลกิไฟล์

ตอ้งการเรยีกดเูอกสารแนบ



เลอืก “Branch”21



Thank You


