OfficeMate e-Procurement
บริ ษัท ออฟฟิ ศเมท จำกัด (มหำชน) เป็ นบริ ษัทผู้นำในกำรจัดจำหน่ำยอุปกรณ์สำนักงำน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และเฟอร์ นิเจอร์ ที่เปิ ดให้ บริ กำรแล้ วกว่ำ 19 ปี โดยทำงออฟฟิ ศเมทได้ คดั สรรสินค้ ำคุณภำพให้ เลือกกว่ำ 20,000 รำยกำร
พร้ อมบริ กำรจัดส่งทัว่ ประเทศได้ อย่ำงถูกต้ อง แม่นยำ และตรงเวลำ พร้ อมบริ กำรจัดส่งสินค้ ำฟรี ทวั่ ประเทศเมื่อมียอดซื ้อ
499 บำท**
พร้ อมทังยั
้ งมีช่องทำงกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำหลำกหลำยช่องทำง ผ่ำนทำงร้ ำน OfficeMate Store กว่ำ 50 สำขำทัว่
ประเทศหรื อโทรสัง่ ผ่ำนทำง OfficeMate Contact Center 1281 และสัง่ ซื ้อผ่ำนทำงเว็บไซต์www.officemate.co.th
รวมถึงโปรแกรมกำรสัง่ ซื ้อออนไลน์ OfficeMate e-Procurement ซึง่ ในปัจจุบนั ออฟฟิ ศเมทได้ รับควำมไว้ วำงใจและมัน่ ใจ
ในสินค้ ำและบริ กำรจำกองค์กรต่ำงๆ มำกกว่ำ 150,000 องค์กรทัว่ ประเทศ
สำหรับระบบ OfficeMate e-Procurement เป็ นอีกระบบกำรสัง่ ซื ้อออนไลน์ที่ออฟฟิ ศเมท พัฒนำขึ ้นและยัง
สำมำรถรองรับควำมต้ องกำรที่แตกต่ำงกันขององค์กรขนำดเล็กไปจนถึงองค์กรขนำดใหญ่ และรวมไปถึงองค์กรทีม่ ีหลำย
สำขำกระจำยอยูท่ วั่ ประเทศอีกด้ วย โดยองค์กรเหล่ำนันไม่
้ ต้องปรับเปลีย่ นระบบกำรทำงำนใดๆ ภำยในองค์กร ดังนันในปี
้
2561 OfficeMate e-Procurement Extreme ซึง่ เป็ น e-Procurement เวอร์ ชนั่ ใหม่ลำ่ สุด จึงถือได้ วำ่ เป็ นระบบจัดซื ้อ
ออนไลน์ที่มีประสิทธิภำพสูงสุด เหมำะสมกับองค์กรทุกขนำด และทุกรูปแบบ

ความเหนือกว่าของระบบ OfficeMate e-Procurement Extreme








สำมำรถยืดหยุน่ และปรับเปลีย่ นได้ เพื่อให้ เหมำะสมกับควำมต้ องกำรของแต่ละองค์กร
ระบบจะช่วยลดเวลำและขันตอนในกำรด
้
ำเนินกำรจัดซื ้อ
ประหยัดค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ในกระบวนกำรจัดซื ้อ เช่น ค่ำติดต่อสือ่ สำร, อุปกรณ์สำนักงำนอื่นๆ
มีระบบ Smart Report ช่วยในกำรตรวจสอบและควบคุมค่ำใช้ จำ่ ย
เพิ่มควำมสะดวก เพรำะสำมำรถกำรอนุมตั กิ ำรสัง่ ซื ้อได้ จำกทุกที่ ทุกเวลำ ผ่ำนระบบ Online 24 ชม.
เพิ่มควำมสะดวก รวดเร็ ว แม่นยำในกำรติดต่อสือ่ สำร ผ่ำนระบบ
เพิ่มระบบ SMS Alert ช่วยแจ้ งเตือน เมื่อต้ องกำรให้ อนุมตั ิ หรื อเมือ่ มีกำรอนุมตั ิใบขอซื ้อ

 รองรับกำรใช้ งำนผ่ำนอุปกรณ์ Mobile, Tablet, Desktop Devise เมื่อเปิ ดเข้ ำใช้ งำนผ่ำนเว็บ
Browser
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ขัน้ ตอนง่ายๆ ในการใช้งาน เริม่ ต้นด้วยการเข้าสูร่ ะบบ

 http://eprocurement.officemate.co.th
 Login ด้ วย e-Mail ชื่อผู้ใช้ งำน และ รหัสผ่ำน

หมายเหตุ : ในกรณีทีค่ ณ
ุ ลืมรหัสผ่าน สามารถคลิ กที ่ “Forgot Password/ลืมรหัสผ่าน” แล้วใส่e-Mail ที ่
ลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link สาหรับเปลีย่ นรหัสผ่านใหม่ให้ทาง e-Mail ของคุณ

เมือ่ Login เข้าสูร่ ะบบแล้ว คุณสามารถทาการสัง่ ซือ้ ง่ายๆ เพียง 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. เลือกรายการสินค้ า
 เลือกรำยกำรสินค้ ำ จำกหมวดสินค้ ำที่ต้องกำร
 ระบุจำนวนสินค้ ำที่ต้องกำรสัง่ ซื ้อ ในช่องจำนวนสัง่ ซื ้อ
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คลิกปุ่ ม

2. เลือกหน่ วยงานในการสั่งซือ้
 คุณสำมำรถเลือก หน่วยงำน/แผนก ที่ใช้ ในกำรสัง่ ซื ้อ โดยแต่ละหน่วยงำน/แผนกในองค์กรคุณจะแสดงข้ อมูลที่อยูต่ ำม
ใบกำกับภำษี และสถำนที่จดั ส่งที่แตกต่ำงกันไป

 ในขันตอนนี
้
้ คุณสำมำรถทีจ่ ะฝำกข้ อควำมถึงผู้อนุมตั ิหรื อบริษัทออฟฟิ ศเมทได้ ทนั ที

หมายเหตุ : ให้ทาการคลิ กเครื ่องหมาย

ทุกครัง้

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีอ่ อฟฟิ ศเมทติ ดต่อกลับในทุกกรณี

 สำมำรถอัพโหลดข้ อมูลซึง่ รองรับไฟล์เอกสำรประเภท Excel, Word, PDF ขนำดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
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ต่อไปกดปุ่ ม



ตรวจสอบรำยกำรสินค้ ำจำนวนทีส่ งั่ ซื ้อให้ ครบถ้ วน รวมไปถึงหน่วยงำนทีค่ ณ
ุ สัง่ ซื ้อถูกต้ องหรื อไม่ เมื่อทุกส่วน
ถูกต้ องกดปุ่ ม
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ระบบจะแสดงหน้ ำ ยืนยันกำรสัง่ ซื ้อ
เพื่อจัดทำใบสัง่ ซื ้อ

3. รอการอนุมตั ิ
 ระบบจะแสดงรำยละเอียดใบขอซื ้อและส่ง e-Mail ไปยังผู้อนุมตั ิของคุณตำมที่ได้ กำหนดไว้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
 ในกรณีที่คณ
ุ มีอำนำจอนุมตั ิใบขอซื ้อได้ เอง ระบบจะส่งใบขอซื ้อไปยังออฟฟิ ศเมทโดยอัตโนมัติ เพื่อดำเนินกำรจัดส่ง
สินค้ ำให้ คณ
ุ ในวันทำกำรถัดไป
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ผูอ้ นุมตั ใิ บขอซือ้ สามารถ ทาการอนุมตั ไิ ด้ 2 ช่องทาง
 ช่องทำงแรก เมื่อผู้อนุมตั ิได้ รับ e-Mail แจ้ งว่ำมีใบขอซื ้อเข้ ำมำ
ให้ ผ้ อู นุมตั ิคลิกทีค่ ำสัง่
เพื่อเข้ ำสูข่ นตอนกำรอนุ
ั้
มตั ิ
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หลังจำกนัน้ ระบบจะแสดงรำยกำรสินค้ ำทังหมดที
้
่มกี ำรขอซื ้อเข้ ำมำ ผู้อนุมตั ิสำมำรถ คลิกที่
เพื่อทำกำรอนุมตั ิ
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ระบบจะแสดงหน้ ำต่ำงเพื่อให้ ผ้ อู นุมตั ิ
ยืนยันรหัสผ่ำนอีกครัง้ และคลิกที่

 ช่องทำงที่ 2 ผู้อนุมตั ิสำมำรถทำกำร Login จำกหน้ ำเว็บไซต์ http://eprocurement.officemate.co.th และ
คลิกที่
เพื่อดูรำยละเอียดของใบขอซื ้อได้ เลยค่ะ
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จำกนัน้ เลือกทีเ่ ลขทีใ่ บขอซื ้อ ระบบจะแสดงรำยละเอียดของใบขอซื ้อนันๆ
้ ผู้อนุมตั ิสำมำรถทำกำรอนุมตั ิตำมขันตอน
้
เหมือนช่องทำงแรก
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รายงานใบขอซือ้
คุณสำมำรถตรวจสอบรำยงำนสัง่ ซื ้อโดยกำร Login เข้ ำสูร่ ะบบ แล้ วคลิกที่เมนู

หลังจำกนันระบบจะ
้
Link ไปที่หน้ ำเว็บไซต์ https://smartservice.officemate.co.th คลิก

Page | 12

ระบบจะ Link ไปที่หน้ ำ รำยงำน e-Procurement โดย Active ที่เมนู “ค้ นหาใบสั่งซือ้ ตามเงื่อนไข”

สามารถเลือกดูรายการได้ 2 หัวข้ อ คือ
1. ค้ นหำใบสัง่ ซื ้อตำมเงื่อนไข คือ กำรตรวจสอบ และติดตำมสถำนะใบสัง่ ซื ้อ
โดยแบ่งออกเป็ น 10 สถำนะ (ตำมรูป) โดยสำมำรถระบุเลขที่ใบสัง่ ซื ้อ, ช่วงวันที่สงั่ ซื ้อ, เลือกดูข้อมูลแบบ
ปี ปัจจุบนั หรื อ ปี ที่ผำ่ นมำ และ ช่วงวันที่อนุมตั ใิ บสัง่ ซื ้อ
2. รำยงำนกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำแยกตำมสินค้ ำ คือกำรตรวจสอบรำยกำรสินค้ ำที่เคยสัง่ ซื ้อ โดยแยกเป็ นหมวดสินค้ ำหรื อ
เลือกดูตำมรหัสสินค้ ำได้
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เมื่อต้ องกำรกลับไปใช้ งำนเว็บไซต์ http://eprocurement.officemate.co.th เพื่อสัง่ ซื ้อสินค้ ำโดยสำมำรถ
คลิกที่
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รอการจัดส่ง
เมื่อผู้อนุมตั ิทำกำรอนุมตั ิใบขอซื ้อเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้สงั่ ซื ้อสินค้ ำจะได้ รับ e - Mail
ยืนยันจำกระบบและบริ ษัท ออฟฟิ ศเมท จำกัด (มหำชน)
จะดำเนินกำรจัดส่งสินค้ ำให้ ภำยในวันทำกำรถัดไป สำหรับลูกค้ ำในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑลหรื อประมำณ 3-5 วันทำกำร สำหรับลูกค้ ำที่อยู่ตำ่ งจังหวัด

จัดส่งสินค้า
เมื่อลูกค้ ำได้ รับสินค้ ำแล้ ว กรุณำตรวจสอบจำนวนกล่องสินค้ ำให้
ตรงกับเอกสำรก่อน และลงลำยมือชื่อรับสินค้ ำในเอกสำร หำก
พบสินค้ ำชำรุ ด เสียหำยในภำยหลัง สำมำรถติดต่อได้ ที่
OfficeMate Contact Center 1281 (ศูนย์บริ กำรลูกค้ ำ
Customer Service) ได้ ทกุ วัน เวลำ 8.30 - 18.00 น.
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OfficeMate e-Procurement คืออะไร
ตอบ : โปรแกรมสัง่ ซื ้ออุปกรณ์สำนักงำน Online สำหรับองค์กรที่
สำมำรถยืดหยุน่ และปรับเปลีย่ นให้ เหมำะสมกับควำมต้ องกำรของ
แต่ละองค์กร
1. ระบบจะช่วยลดเวลำและขันตอนในกำรด
้
ำเนินกำรจัดซื ้อ
2. ประหยัดค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆในกระบวนกำรจัดซื ้อ เช่น ค่ำ
ติดต่อสือ่ สำร อุปกรณ์สำนักงำนอื่นๆ
3. มีระบบ Smart Report ช่วยในกำรตรวจสอบและควบคุม

ต้ องการสั่งซือ้ ทางระบบ e-Procurement ต้ องทาอย่ างไร
ตอบ : ลูกค้ ำสำมำรถติดต่อ OfficeMate
ได้ ที่ OfficeMate e-Business Consultant: 1281 กด 2 กด 3
หรื อ ส่ง e-Mail : eprocurement@officemate.co.th และแจ้ งข้ อมูลชื่อ ที่อยู่
บริ ษัท ชื่อผู้ติดต่อ พร้ อมหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อเจ้ ำหน้ ำที่
OfficeMate e-Business Consultant ผู้เชียวชำญ ทำกำรนัดหมำยเวลำติดต่อ
ขอเข้ ำพบเพื่อชี ้แจงถึงรำยละเอียดกำรใช้ งำนระบบโดยละเอียด และชม
Demo Site Online

ค่ำใช้ จำ่ ย
4. ตรวจสอบรำยงำนผ่ำน Web Site และ e-Mail ให้ คณ
ุ ทรำบทุก
ควำมเคลือ่ นไหว
5. เพิ่มควำมสะดวก เพรำะสำมำรถอนุมตั ิกำรสัง่ ซื ้อได้ ทกุ ที่ ทุก
เวลำ ผ่ำนระบบ Online 24 ชม.
6. เพิ่มควำมสะดวก รวดเร็ ว แม่นยำในกำรติดต่อสือ่ สำร ผ่ำน
ระบบ

มีสิทธิพเิ ศษที่ได้ รับเมื่อสั่งซือ้ ผ่ านระบบ OfficeMate
e-Procurement
ตอบ : นอกเหนือจำกทีจ่ ะทำให้ คณ
ุ ลดต้ นทุนในเรื่ องกำรสัง่ ซื ้อ
สินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพ และบริ กำรหลังกำรขำยทีด่ ีเยีย่ มแล้ ว คุณยัง
ได้ รับสิทธิพิเศษในกำรเป็ นสมำชิกของโครงกำร OfficeMate

การใช้ ระบบของ OfficeMate e-Procurement มีค่าใช้ จ่าย
หรื อไม่
ตอบ : OfficeMate e-Procurement ไม่มีคำ่ บริ กำรกับทำงลูกค้ ำแต่
อย่ำงใด เนื่องจำกเป็ นบริ กำรเสริ มที่สร้ ำงขึ ้นมำช่วยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำ และสร้ ำงควำมพึงพอใจให้ กบั
ลูกค้ ำของออฟฟิ ศเมท
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Member Rewards สำมำรถสะสมคะแนน โดยสัง่ ซื ้อทุกๆ 20 บำท
จะได้ รับ 1 คะแนนไว้ สะสม เพื่อนำมำแลกของรำงวัลที่มีให้ เลือก
อย่ำงมำกมำยใน www.redeemcenter.com/ofm หรื อ สิทธิพิเศษ
จำกบัตร The 1 Card สำมำรถสะสมคะแนน โดยสัง่ ซื ้อทุกๆ 50
บำท จะได้ รับ 1 คะแนนและทุก 800 คะแนน สำมำรถแลกเป็ น
ส่วนลด 100 บำท ได้ ที่ร้ำนออฟฟิ ศเมททุกสำขำทัว่ ประเทศ หรื อ
นำไปแลกส่วนลดพิเศษจำกร้ ำนค้ ำพันธมิตร

หากสินค้ าชารุ ด หรื อไม่ พอใจในสินค้ าที่ซือ้ ไป และต้ องการยกเลิกการสั่งซือ้ สามารถดาเนินการได้ อย่ างไร
ตอบ : ออฟฟิ ศเมทเรำยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้ ำภำยใน 30 วัน (ยกเว้ นสินค้ ำสัง่ ซื ้อพิเศษ หรือสัง่ ผลิต) สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ทตี่ ้ องกำรเปลี่ยนสินค้ ำได้ ในเมนู
'Contact us' จะมีเจ้ ำหน้ ำที่ติดต่อกลับเพื่อรับเรื่องในกำรดำเนินกำรเปลี่ยนสินค้ ำ โดยสินค้ ำทีส่ ง่ คืนจะต้ องอยูใ่ นสภำพที่สมบูรณ์ ภำยในหีบห่อบรรจุเดิมพร้ อมเอกสำร
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภำษี ทำงออฟฟิ ศเมทจะรีบดำเนินกำรรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้ ำให้ ทำ่ นภำยใน 5 วันทำกำรค่ะ สำหรับสินค้ ำประเภทเครื่องใช้ ไฟฟ้ำ เครื่องใช้
สำนักงำน หรือ สินค้ ำ IT โดยทัว่ ไปรับประกันกำรใช้ งำน 1 ปี หรือระยะเวลำตำมผู้ผลิตกำหนดในใบรับประกัน กรณีที่สินค้ ำมีปัญหำจำกกำรผลิต ออฟฟิ ศเมท จะ
ดำเนินกำรเปลี่ยนหรือแก้ ไขปัญหำให้ ตำมนโยบำยของผู้ผลิต

หากลืมรหัสผ่ านต้ องทาอย่ างไร
ตอบ : คลิกที่ “Forgot password / ลืมรหัสผ่ำน” ซึง่ จะอยูท่ ี่หน้ ำแรกของระบบ e-procurement จำกนันจะมี
้ หน้ ำต่ำงขึ ้นมำให้ ทำ่ นใส่ e-Mail
Address ของท่ำนเพื่อกรอกข้ อมูล ระบบจะดำเนินกำรส่ง Password ไปยัง e-Mail ของท่ำนเพื่อให้ กำหนดรหัสผ่ำนใหม่

หากต้ องการ Print ไฟล์ เอกสารใบสั่งซือ้ จากระบบ สามารถดาเนินการได้
อย่ างไร
ตอบ : สำมำรถ Print Document ทำได้ ในขันตอน
้
Step 3 " รอพิจำรณำอนุมตั ิ "
ลูกค้ ำสำมำรถ เลือกได้ ในรูปแบบต่ำงๆ ดังนี ้
Print PO (TH)(EN) ,Print QU (TH)(EN) ,Export Excel
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