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ผ่ำนมือถือ
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เข้าสู่ระบบ ท่ี

Version 1.2 
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เลือก

หมายเหตุ ระบบการแจ้งเตือน สามารถคลิก 
เพื่อดูรายการ ของสถานะ

ล่าสุด

หน้าแรก 
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ในแต่ละ บน นี้ จะแสดงถึงข้อมูลและสถานะการท า  หรือการท า  
สีจะบ่งบอกสถานะ และรวมทั้งแจ้งข้อมูลอื่นๆดังนี้ 







 จ านวนของ 
 สถานะล่าสุด

แถบคัดกรองข้อมูล 
• ส่วน  

และ กลุ่มสถานะใน
การบันทึกและตอบ
กลับ

• ส่วน และ 
กลุ่มสถานะในการ
บันทึกและตอบกลับ

• ส่วน ของ
 ปลายทาง

ท าการสร้าง 
 ใหม่ 

หรือ 
ใหม่

หน้า 



การท า บนระบบ
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการบันทึก
ข้อมูล 

เครื่องหมายดอกจันทน์สีแดง หมายถึงข้อมูลที่
จ าเป็นต้องระบุ หากไม่ระบุจะไม่สมารถบันทึกและ
ส่งข้อมูลได้

     เครื่องหมายสามเหลี่ยมสีแดง หมายถึงข้อมูลนี้
จะมี เพื่อค้นหาและเลือกใช้ข้อมูลได้

การท า บน

คลิก  ที่นี่เพื่อบันทึกข้อมูล 
จากนั้นจะปรากฏปุ่ม

(ยกเลิก), 
(ส าเนาข้อมูล), (แก้ไข),  

(ส่ง)

ข้อมูลบริษัทจะปรากฏโดยอัตโนมัติใน
ส่วน 

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ 
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สถานะ  
และสถานะ

สถานะต่างๆ บน
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หากพบสถานะ  สามารถคลิกดูเหตุผล
ของการ ได้

สถานะ 

สถานะต่างๆ บน

สถานะ 



 การสร้าง  
สามารถท าได้ วิธี

สร้าง จาก 
สร้าง ใหม่
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สร้าง Master AWB จาก 
confirmed booking 

ให้ผู้ใช้ระบบเลือก ของ ที่มีสถานะ  จากน้ันคลิก 

คลิก Create AWB 
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สร้าง Master AWB ใหม ่

ในส่วน  คลิก 

คลิก New Master 
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การสร้าง  

คุณลักษณะพิเศษของ ในส่วน
 สามารถคลิกส่วนนี้เพื่อดึงข้อมูลที่มี

อยู่แล้วมาใช้ หรือเพิ่มข้อมูลใหม่ได้

เครื่องหมายดอกจันทน์สีแดง หมายถึงข้อมูลนั้น
จ าเป็นต้องระบุ หากไม่ระบุจะไม่สามารถบันทึกและ
ส่งข้อมูลได้



คุณลักษณะพิเศษของ 

ในส่วนของ จะช่วยให้ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

1. Address book สามารถใช้ได้กับทุกสายการบิน และเมื่อ  Address ได้ถูกบันทึกในระบบ WIN เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถค้นหาโดยพิมพ์เพียง 3 
ตัวอักษรแรกของชื่อบริษัท และท าการเลือกจาก Dropdown ได้ทันท ีไม่จ าเป็นต้องพิมพ์ชื่อเต็มเพื่อค้นหาข้อมูล                                 
* ทางเลือก – agent สามารถเตรียมข้อมูล Address book ของตนเอง ในรูปแบบของ Excel File ส่งให้กับ WIN เพื่อท าการ upload เข้าสู่ระบบได ้  
 

2. ระบบจะมีการแยกส่วนของข้อมูลที่จะส่งไปยังสายการบิน และส่วนข้อมูลที่จะพิมพ์ใน AWB ให้ เนื่องจาก การส่งข้อมูลผ่านระบบ  WIN จะใช้
มาตรฐานรูปแบบของ IATA ซึ่งจะมีส่วนที่ข้อมูลบางส่วนถูกจ ากัดจ านวนตัวอักษรที่ส่ง ข้อมูลดังกล่าวคือ 

• Parties Name & Address 
• Handling Information 
• Nature and Quantity of Goods 

  
ซึ่งในส่วนข้อมูลดังกล่าวนี้ ทาง WIN ได้เพิ่มการรองรับจ านวนตัวอักษร ที่จะสามารถบันทึกและพิมพ์ข้อมูลให้ยาวมากขึ้น คุณจึงสามารถ
จัดการข้อมูลในส่วนการพิมพ์และข้อมูลในส่วนที่จะส่งให้กับสายการบินได้เองอย่างสะดวกสบาย 
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สูงสุด ตัวอักษร

ในส่วนของ City ม ี Drop 
down ให้เลือก แต่ผู้ใช้ยัง
สามารถบันทึกข้อมูลเองได้
สูงสุด 17 ตัวอักษร ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกน าไปพิมพ์บน 
AWB ด้วย 

ส่วนข้อมูลชื่อและที่อยู่ที่จะ
พิมพ์ลงใน AWB สามารถ
พิมพ์ข้อมูลได้เต็มตาม
จ านวนตัวอักษรจริง ซึ่งจะไม่
ส่งข้อมูลส่วนน้ีไปที่สายการ
บิน แต่ถ้าหากส่วนนี้ว่าง 
ระบบจะน าข้อมูลส่วนที่ส่งไป
ยังสายการบินมาพิมพ์แทน 

ข้อมูลในส่วนของ Contact ได้เพิ่ม
จ านวนตัวอักษรมากขึ้น เพื่อใช้
ส าหรับการพิมพ์ AWB ดังนี้ : 
City/State/Country/Email/Tel/Fax 

ส่วนของข้อมูลชื่อและที่อยู่ที่
ส่งให้สายการบิน ยึดตาม
รูปแบบของ IATA ซึ่งมี
ข้อจ ากัดเรื่องจ านวน
ตัวอักษร 

คลิกที่นีเพื่อเก็บข้อมูล 
Contact ด้านบน ไว้ใน
ฐานข้อมูล Address Book 

คุณลักษณะ WIN 
Address Book 
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การสร้าง Master 
(ต่อ) 

จ านวนตัวอักษรที่พิมพ์แล้วและจ านวนตัวอักษรสูงสุดที่สามารถ
พิมพ์ได้

เครื่องหมายสามเหลี่ยมสีแดง หมายถึงข้อมูลนี้จะมี
เพื่อค้นหาและเลือกใช้ข้อมูลได้

คลิก เพื่อเพิ่มเติมในส่วนข้อมูล ส าหรับ
การพิมพ์

ข้อมูลที่จะถูกน าส่งไปยังสายการบิน

ข้อมูล 
ที่ต้องการ

ให้ปรากฏบน 
โดยสามารถบันทึกได้

สูงสุด ตัวอักษร
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การสร้าง
(ต่อ)

คลิก P เพื่อเพิ่มเติมในส่วนข้อมูล Nature an Qty ส าหรับการ
พิมพ์ 

ข้อมูลที่จะถูกน าส่งไปยังสายการบิน

คลิกที่นี่เพื่อรองรับการท า  

หรือ คลิกที่นี่เพื่อรองรับการท า 

ข้อมูล Nature & Quantity of Goods for Print ที่ต้องการให้
ปรากฏบน AWB  
โดยสามารถบันทึก

ได้สูงสุด 
ตัวอักษร
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การสร้าง Master 
(ต่อ) 

คลิก Save เพื่อบันทึกข้อมูล 

ระบ ุEmail ที่ต้องการให้ส่งข้อมูลสถานะล่าสุดไปให้ เช่น ลูกค้า หรือ หุ้นส่วน หรือ อ่ืนๆ  
แต่ถ้าเป็น User ที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในส่วน Air Freight จะได้รับข้อมูลสถานะ
ล่าสุดนี้อยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องเพิ่ม Email ในส่วนนี ้

แนบเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่



การสร้าง 
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จากหน้าจอการบันทึก

เมนูต่างๆ นี้จะปรากฏขึ้นเมื่อ  ได้ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเลือกใช้
เมนูดังกล่าวได้

คลิกเพื่อสร้าง  
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หน้าจอ Manifest 

คลิกเลือก House 
Air Waybills ที่ได้
สร้างไว้แล้ว 

คลิก New House เพื่อสร้าง Houses 
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การสร้าง

บันทึกรายละเอียด House Air 
Waybills เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก 
Save เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

เมื่อคลิก Save บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
จะปรากกฏปุ่ม Print 



การส่งข้อมูล
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การส่งข้อูล Manifest 

เมื่อบันทึกข้อมูล ทั้งหมดแล้ว และพร้อมที่จะส่ง ให้กลับไปยัง 

คลิก  เพื่อส่ง

เมื่อกดส่งแล้ว 
สถานะจะ
เปลี่ยนเป็น 

คุณลักษณะพิเศษของ  คือ สามารถคลิก
เพื่อรับข้อมูล รูปแบบไฟล์  

รวมทั้งข้อมูล และ



การท า 
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บน  จะปรากฏสถานะล่าสุดบน  ให้ตลอดเวลาที่มีสถานะเปลี่ยนแปลง

เมื่อมีการกดส่งข้อมูล สถานะตอบกลับล่าสุดจะปรากฏขึ้นให้ที่นี่ และ
หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดให้คลิก 

รายละเอียด 
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รายละเอียด 

รายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



ข้อความสถานะต่างๆ ของ ประเภทข้อความของ  โดยทั่วไป
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ข้อความสถานะต่างๆ ของ รหัสข้อความอื่นๆ ดังนี้
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หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม โปรดติดต่อ  
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