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1. ขั้นตอนการเข.า Application NIM Express 

1.1 การเข.าสู=ระบบ Application NIM Express ให�ผู�ใช�งานกดไปท่ี Applications NIM Express 
ดังรูป 

 
รูปที่ 1 แสดงรูปภาพ Applications NIM Express 

 

2. ขั้นตอนการสมัครสมาชิกบน Mobile 
2.1 การสมัครสมาชิก ให�ผู�ใช�งานเลือก “สมัคร” [หมายเลข 1] และทำการระบุเบอรEโทรศัพทE 

[หมายเลข 2] และระบุรหัสผ$าน [หมายเลข 3] แล�วคลิกคำว$า “ขอรหัสยืนยัน” [หมายเลข 4] จากนั้นทาง
บริษัท นิ่มเอ็กซEเพรส จะส$งรหัส OTP มายังหมายเลขโทรศัพทEของผู�ใช�งาน [หมายเลข 5] ให�ผู�ใช�งานทำการ
ระบุรหัส OTP ลงในช$อง [หมายเลข 6] จากนั้นให�ผู�ใช�งานกดปุnม “สมัคร” [หมายเลข 7] ดังรูป 

 

          

รูปท่ี 2 แสดงหน�าจอการหลัก Applications NIM Express 
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2.2 การแก.ไขโปรไฟล� ให�ผู�ใช�งานกดไปท่ีรูปโปรไฟลE [หมายเลข 1] และกดไปที่ปุnมตั้งค$าคำว$า “แก�ไข
โปรไฟลE” [หมายเลข 2] จากนั้นให�ผู�ใช�งานทำการเปล่ียนรูป [หมายเลข 3] ระบุข�อมูลส$วนตัว [หมายเลข 4] 
เช$น ชื่อแสดง NIM ID ข�อความสถานะ ชื่อบริษัท ชื่อนามสกุล และเบอรEโทร เป_นต�น เม่ือทำการระบุข�อมูล
ส$วนตัวเสร็จแล�ว ให�ผู�ใช�งานทำการบันทึกข�อมูล [หมายเลข 5] ดังรูป 

    

  

    
 
รูปที่ 3 แสดงหน�าจอการแก�ไขโปรไฟลE 
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3. ขั้นตอนการเข.าสู=ระบบ Application NIM Express 
3.1 การเข.าสู=ระบบ Application NIM Express ให�ผู�ใช�งานเลือก “เข�าสู$ระบบ” [หมายเลข 1] 

แล�วทำการระบุเบอรEโทรศัพทEและรหัสผ$าน [หมายเลข 2] จากนั้นกดปุnม “เข�าสู$ระบบ” [หมายเลข 3] ดังรูป 
 

    
 

รูปท่ี 4 แสดงหน�าจอการเข�าสู$ระบบ 
 

**  ผู�ใช�งานสามารถเลือก “จดจำรหัสผ�าน” เพ่ือให�แอพพลิเคชั่นจำรหัสผ�านของผู�ใช�งาน เพื่อให�

สะดวกต�อการเข�าแอพพลิเคชั่นในคร้ังต�อไป ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NIM Express หน�า 10 
 

บริษัท นิ่มเอ็กซ�เพรส จำกัด 
ฝ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

19/28-30 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 ติดต$อ 09-0554-1988 ต$อ 1451 E-mail it.ops@nimexpress.com 

 

4. ขั้นตอนการลืมรหัสผ=าน 
4.1 การลืมรหัสผ=าน กรณี ส=งเข.า E-mail ให�ผู�ใช�งานกดปุnม “ลืมรหัสผ$าน” [หมายเลข 1] เพื่อทำ

การขอรหัสผ$านใหม$ โดยระบุอีเมลE [หมายเลข 2] จากนั้นให�ผู�ใช�งานกดปุnม “ยืนยัน” [หมายเลข 3] ดังรูป             

    
รูปท่ี 5 แสดงหน�าจอการลืมรหัสผ$าน กรณี ส$งเข�า E-mail 

4.2 การลืมรหัสผ=าน กรณี ส=งเข.าเบอร�มือถือ ให�ผู�ใช�งานกดปุnม “ลืมรหัสผ$าน” [หมายเลข 1] เพื่อทำ
การขอรหัสผ$าน โดยระบุหมายเลขโทรศัพทEของผู�ใช�งาน [หมายเลข 2] จากนั้นให�ผู�ใช�งานกดปุnม “ขอรหัส
ยืนยัน” [หมายเลข 3] ระบบจะทำการส$งรหัสยืนยันให�ผู�ใช�งาน [หมายเลข 4] จากน้ันให�ผู�ใช�งานทำการระบุ
รหัสยืนยัน [หมายเลข 5] และกด “ยืนยัน” [หมายเลข 6]  เพื่อรับรหัสผ$าน [หมายเลข 7] ดังรูป 
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รูปที่ 6 แสดงหน�าจอการลืมรหัสผ$าน กรณี ส$งเข�าเบอรEมือถือ  
 
5. แนะนำเมนูแอพพลิเคช่ัน  

เมนูแอพพลิเคชั่นมีท้ังหมด 5 เมนู คือ ส$งสินค�า แจ�งเตือน ไทมEไลนE สถานะ และ อ่ืนๆ ดังต$อไปนี้ 
5.1 เมนูส=งสินค.า จะแสดงชื่อผู�ใช�งานและผู�รับท้ังหมด แล�วผู�ใช�งานสามารถเลือกผู�ใช�งาน

เพื่อทำการสร�างบิลส$งสินค�า 
5.2 เมนูแจ.งเตือน จะแสดงข�อมูลการแจ�งเตือนของการจัดส$งสินค�า ในรูปแบบของข�อความ  
5.3 เมนูไทม�ไลน� จะแสดงข$าวสารประชาสัมพันธEของทางบริษัทนิ่มเอ็กซEเพรส 
5.4 เมนูสถานะสินค.า จะแสดงรายการบิลและสถานะของบิล เพ่ือที่ติดตามสถานะ การ

จัดส$งสินค�าของทางบริษัทน่ิมเอ็กซEเพรส 
5.5 เมนูอ่ืนๆ จะแสดงเมนูการใช�งานและบริการต$างๆของทางบริษัทน่ิมเอ็กซEเพรส 
 

 
รูปท่ี 7 แสดงหน�าจอการแนะนำเมนูแอพพลิเคชั่น 
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6. ขั้นตอนการเรียกดูข.อมูลส=งสินค.า 
6.1 การเรียกดูข.อมูลผู.ติดต=อ ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคำว$า “ส$งสินค�า” เพ่ือเรียกดูข�อมูลผู�รับสินค�า เช$น

แนะนำผู�ติดต$อ ผู�ติดต$อรายใหม$ และผู�รับสินค�า ดังรูป 

 
รูปที่ 8 แสดงหน�าจอการเรียกดูข�อมูลผู�ติดต$อ 

6.1.1 การแนะนำผู.ติดต=อ ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ีได�รับการแนะนำผู�ติดต$อ [หมายเลข 
1] และให�ผู�ใช�งานกดปุnม  เพื่อเพ่ิมผู�ติดต$อ [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อผู�ติดต$อ
ข้ึนมาในหัวข�อ “ผู�ติดต$อรายใหม$” [หมายเลข 3] ดังรูป 

 

   

รูปท่ี 9 แสดงหน�าจอการแนะนำผู�ติดต$อ 
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6.1.2 การเพ่ิมข.อมูลผู.รับแบบกำหนดเอง ให�ผู�ใช�งานคลิกรูปไอคอน  [หมายเลข 1] 
แล�วให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “กำหนดเอง” [หมายเลข 2] จากน้ันให�ผู�ใช�งานเปลี่ยนรูป [หมายเลข 3] 
และระบุข�อมูลส$วนตัว [หมายเลข 4] เม่ือทำการระบุข�อมูลส$วนตัวเสร็จแล�ว ให�ผู�ใช�งานทำการบันทึก
ข�อมูล [หมายเลข 5] ดังรูป 

       

    

รูปที่ 10 แสดงหน�าจอการเพ่ิมข�อมูลผู�รับแบบกำหนดเอง 
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6.1.3 การแก.ไขข.อมูลผู.ติดต=อแบบกำหนดเอง ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ีจะทำการแก�ไข
ข�อมูลผู�ติดต$อแบบกำหนดเอง [หมายเลข 1] และให�ผู�ใช�งานกดปุnม “แก�ไขข�อมูล” [หมายเลข 2] 
จากน้ันระบบจะแสดงข�อมูลผู�ติดต$อแบบกำหนดเอง [หมายเลข 3] ดังรูป 

   

 

รูปท่ี 11 แสดงหน�าจอการแก�ไขข�อมูลผู�ติดต$อแบบกำหนดเอง 
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6.1.4 การเพ่ิมผู.รับด.วย ID/โทรศัพท� ให�ผู�ใช�งานคลิกรูปไอคอน  [หมายเลข 1] แล�ว
ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “ID/โทรศัพทE” [หมายเลข 2] จากนั้นเลือกประเภทการค�นหา [หมายเลข 3] 
และ ระบุข�อมูลในการค�นหา [หมายเลข 4] จากน้ันกด “เพิ่มผู�รับสินค�า” [หมายเลข 5] ดังรูป 

      

 

รูปท่ี 12 แสดงหน�าจอการเพิ่มผู�รับด�วย ID/โทรศัพทE 
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6.1.5 การแก.ไขข.อมูลผู.ติดต=อแบบเพ่ิมด.วย NiM ID/เบอร�โทรศัพท� ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือก
รายชื่อท่ีจะทำการแก�ไขข�อมูลผู�ติดต$อแบบ NiM ID/เบอรEโทรศัพทE [หมายเลข 1] และให�ผู�ใช�งานกด
ปุnม “ ” [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดงชื่อท่ีแสดงท่ีต�องการแก�ไข [หมายเลข 3] และกด 
“บันทึก” [หมายเลข 4] ดังรูป 

    

 

รูปที่ 13 แสดงหน�าจอการแก�ไขข�อมูลผู�ติดต$อแบบเพ่ิมด�วย NiM ID/เบอรEโทรศัพทE 
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6.1.6 การลบข.อมูลผู.ติดต=อ ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อที่จะทำการลบข�อมูลค�างไว�ประมาณ 
1-2 วินาที [หมายเลข 1] จากนั้นระบบจะแสดงแทบเมนูข้ึนมาอัตโนมัติแล�วให�ผู�ใช�งานเลือกคำว$า 
“ลบข�อมูล” [หมายเลข 2] และระบบจะแสดงข�อความยืนยันการลบข�อมูล [หมายเลข 3] ดังรูป 

 

      

 

รูปที่ 14 แสดงหน�าจอการลบข�อมูลผู�ติดต$อ 
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6.1.7 การค.นหาชื่อผู.รับ ผู�ใช�งานสามารถพิมพEรายชื่อท่ีต�องการค�นหาที่ช$องค�นหาผู�รับสินค�า 
[หมายเลข 1] แล�วให�ผู�ใช�งานทำการระบุรายชื่อในช$องค�นหา [หมายเลข 2] และให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า 
“ค�นหา” [หมายเลข 3] จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อท่ีค�นหา [หมายเลข 4] ดังรูป 

    

รูปที่ 15 แสดงหน�าจอการค�นหาชื่อผู�รับ 
 

6.1.8 การเพิ่มรายการโปรด ผู�ใช�งานสามารถเลือกผู�ติดต$อเพ่ือตั้งค$าให�เป_นรายการโปรดได� 

โดยที่เลือกรายชื่อผู�ติดต$อ [หมายเลข 1] จากนั้นกดที่รูปดาว  [หมายเลข 2] ดังรูป 

    

รูปที่ 16 แสดงหน�าจอการเพ่ิมรายการโปรด 
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6.1.9 การสร.างบิลส=งสินค.าแบบเก็บเงินสด (สร.างบิลท่ัวไป) ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ี
จะทำการส$งสินค�า [หมายเลข 1] กดปุnม “ส$งสินค�า” [หมายเลข 2]  จากนั้นเลือก “ตัวเลือกประเภท
สร�างบิล” เป_น “สร�างบิลทั่วไป” [หมายเลข 3] แล�วทำการระบุรายการสินค�า และจำนวนสินค�า 
[หมายเลข 4] จากนั้นกดปุnม “บันทึกรายการสินค�าเข�าระบบ” [หมายเลข 5] จากนั้นให�ผู�ใช�งาน
ตรวจเช็คข�อมูลในหน�าสรุปข�อมูลการส$งสินค�าอีกคร้ัง “ยืนยัน” [หมายเลข 6] และให�ผู�ใช�งานเลือกวิธี
ส$งมอบสินค�า เช$น ส$งเองท่ีสาขา [หมายเลข 7] หรือให�เข�ารับสินค�า (Door To Door) [หมายเลข 8] 
กรณีผู�ใช�งานเลือกวิธีส$งมอบสินค�า ให�เข�ารับสินค�า (Door To Door) จะมีเงื่อนไขการส$งสินค�า (Door 
To Door) ให�ผู�ใช�งานกด “ยอมรับ” [หมายเลข 8.1]  และยืนยันการยอมรับเง่ือนไข [หมายเลข 8.2] 
และต�องระบุ “พิกัดการเข�ารับ” เสร็จแล�วกด “ตกลง” [หมายเลข 8.3] เสร็จแล�วกด “บันทึก” 
[หมายเลข 8.4] ดังรูป 
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รูปท่ี 17 แสดงหน�าจอการสร�างบิลสินค�าแบบเก็บเงินสด (สร�างบิลท่ัวไป) 

6.1.10 การสร.างบิลส=งสินค.า แบบ เก็บเงินปลายทาง [COD]  ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อที่จะทำ
การส$งสินค�า [หมายเลข 1] และให�ผู�ใช�งานกดปุnม “ส$งสินค�า” [หมายเลข 2] ] เลือก “ตัวเลือกประเภทสร�าง
บิล” เป_น “สร�างบิลท่ัวไป” [หมายเลข 3] จากน้ันทำการ  พร�อมระบุจำนวนเงิน COD [หมายเลข 4] 
ระบบจะแสดงเง่ือนไขการเก็บเงินปลายทาง [หมายเลข 4.1 4.2 และ 4.3] จากนั้นระบบจะคำนวณ
ค$าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทาง ภาษีมูลค$าเพ่ิม 7% และจำนวนเงินรวมทั้งหมด [หมายเลข 5] และให�ผู�ใช�งาน
ทำการระบุรายการสินค�า [หมายเลข 6] แล�วกดปุnม “บันทึกรายการสินค�าเข�าระบบ” [หมายเลข 7] จากน้ันให�
ผู�ใช�งานตรวจเช็คข�อมูลในหน�าสรุปข�อมูลการส$งสินค�าอีกครั้ง จะแสดงค$าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทาง 
ภาษีมูลค$าเพิ่ม 7% และจำนวนเงินรวมท้ังหมด [หมายเลข 8] แล�วทำการกด “ยืนยัน” [หมายเลข 9] ให�
ผู�ใช�งานคลิกเลือกวิธีการส$งมอบสินค�า “ส$งเองท่ีสาขา” [หมายเลข 10] ดังรูป 

*** หมายเหตุ การสร.างบิลส=งสินค.าแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) ผู.ใช.งานต.องนำสินค.าไปส=งเอง
ที่ดีซีเท=านั้น ยังไม=มีบริการให.เข.ารับสินค.า (Door To Door) 
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รูปท่ี 18 แสดงหน�าจอการสร�างบิลสินค�าแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) 

กรณี ผู�ส$งสินค�ายังไม$ได�เพ่ิมบัญชีธนาคาร สำหรับการโอนเงิน COD ระบบจะแสดงข�อความแจ�งเตือน
ว$า “ไม$สามารถใช�บริการเก็บเงินปลายทางได� ต�องใส$ข�อมูลบัญชีธนาคารในข�อมูลโปรไฟลE” [หมายเลข 1] 
จากน้ันให�ผู�ใช�งานกลับไปแก�ไขข�อมูลโปรไฟลEของผู�ใช�งาน เพื่อเพ่ิมบัญชีธนาคาร [หมายเลข 2] ดังรูป 

**หมายเหตุ เลขท่ีบัญชีธนาคาร ต.องเปaนธนาคารไทยพาณิชย�เท=านั้น 
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6.1.11 การสร.างบิลส=งสินค.า ประเภท Chilled (สินค.าแช=เย็น) 8 C° ถึง 0 C° ให�ผู�ใช�งาน
คลิกเลือกรายชื่อท่ีจะทำการส$งสินค�า [หมายเลข 1] กดปุnม “ส$งสินค�า” [หมายเลข 2] เลือก “ตัวเลือก
ประเภทสร�างบิล” เป_น “สร�างบิลแบบ Chilled (สินค�าแช$เย็น) 8 C° ถึง 0 C°” [หมายเลข 3] จากนั้น
ทำการระบุรายการสินค�า และจำนวนสินค�า [หมายเลข 4] กดปุnม “บันทึกรายการสินค�าเข�าระบบ” 
[หมายเลข 5] จากนั้นให�ผู�ใช�งานเช็คข�อมูล ผู�ส$ง ผู�รับ รายละเอียดสินค�า หากถูกต�องกดปุnม “ยืนยัน” 
[หมายเลข 6] หลังจากกดปุnม ยืนยัน แล�ว ระบบจะเด�งหน�าต$างให�เลือกวิธีการส$งมอบสินค�าระหว$าง 
ส$งเองท่ีดีซี [หมายเลข 7] หรือให�เข�ารับสินค�า (Door To Door) [หมายเลข 8] ดังรูป 
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กรณีผู�ใช�งานเลือกวิธีส$งมอบสินค�าเป_น “ให�เข�ารับสินค�า (Door To Door)” ระบบจะแสดง “เงื่อนไข
การส$งสินค�า Door to Door” ให�ผู�ใช�งานกด “ยอมรับ” [หมายเลข 8.1] จากน้ันจะมีข�อความเพ่ือ
ยืนยันการยอมรับเงื่อนไขว$า “ยอมรับเง่ือนไข ใช$หรือไม$” ให�กด “ยอมรับ” [หมายเลข 8.2] การ
อนุญาตให� Nim Express เข�าถึงตำแหน$งท่ีตั้งของอุปกรณEน้ีไหม ให�กด “อนุญาต” [หมายเลข 8.3] 
จากน้ันทำการระบุพิกัดการเข�ารับ [หมายเลข 8.4] การยืนยันที่อยู$เข�ารับสินค�าให�ผู�ใช�งานเลือก เสร็จ
แล�วกด “บันทึก” [หมายเลข 8.5] ดังรูป 

 

     
 

      

รูปที่ 19 แสดงหน�าจอการสร�างบิลส$งสินค�า ประเภท Chilled (สินค�าแช$เย็น) 8 C° ถึง 0 C° 
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6.1.12 การสร.างบิลส=งสินค.า ประเภท Frozen (สินค.าแช=แข็ง) -15 C° ถึง -25 C° ให�
ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อที่จะทำการส$งสินค�า [หมายเลข 1] กดปุnม “ส$งสินค�า” [หมายเลข 2] เลือก 
“ตัวเลือกประเภทสร�างบิล” เป_น “สร�างบิลแบบ Frozen (สินค�าแช$แข็ง ) -15 C° ถึง -25 C°” 
[หมายเลข 3] จากนั้นทำการระบุรายการสินค�า และจำนวนสินค�า [หมายเลข 4] กดปุnม “บันทึก
รายการสินค�าเข�าระบบ” [หมายเลข 5] จากน้ันให�ผู�ใช�งานเช็คข�อมูล ผู�ส$ง ผู�รับ รายละเอียดสินค�า 
หากถูกต�องกดปุnม “ยืนยัน” [หมายเลข 6] หลังจากกดปุnม ยืนยัน แล�ว ระบบจะเด�งหน�าต$างให�เลือก
วิธีการส$งมอบสินค�าระหว$าง ส$งเองท่ีดีซี [หมายเลข 7] หรือให�เข�ารับสินค�า (Door To Door) 
[หมายเลข 8]  
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กรณีผู�ใช�งานเลือกวิธีส$งมอบสินค�าเป_น “ให�เข�ารับสินค�า (Door To Door)” ระบบจะแสดง “เงื่อนไข
การส$งสินค�า Door to Door” ให�ผู�ใช�งานกด “ยอมรับ” [หมายเลข 8.1] จากน้ันจะมีข�อความเพ่ือ
ยืนยันการยอมรับเงื่อนไขว$า “ยอมรับเง่ือนไข ใช$หรือไม$” ให�กด “ยอมรับ” [หมายเลข 8.2] การ
อนุญาตให� Nim Express เข�าถึงตำแหน$งท่ีตั้งของอุปกรณEน้ีไหม ให�กด “อนุญาต” [หมายเลข 8.3] 
จากน้ันทำการระบุพิกัดการเข�ารับ [หมายเลข 8.4] เสร็จแล�วกด “บันทึก” [หมายเลข 8.5] ดังรูป 
 

       

 

       

รูปที่ 20 แสดงหน�าจอการสร�างบิลส$งสินค�า ประเภท Frozen (สินค�าแช$แข็ง) -15 C° ถึง -25 C° 
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กรณี ผู�รับปลายทางเป_นพ้ืนท่ีจัดส$งพิเศษและพ้ืนที่ไม$จัดส$ง ระบบจะทำการแจ�งเตือนพื้นท่ีจัดส$งพิเศษ 
[หมายเลข 1] และพ้ืนที่ไม$จัดส$ง [หมายเลข 2] ดังรูป 

         
  
** หมายเหตุ เม่ือผู�ใช�งานทำการสร�างบิลส$งสินค�าเสร็จแล�ว ระบบจะดึงข�อมูลบิลมาที่เมนูสถานะ

สินค�า โดยให�ผู�ใช�งานคลิกเข�าไปท่ีเมนู “สถานะสินค.า” สถานะของบิลจะเป_นคำว$า “สร.างบิลยังไม=ได.รับเข.า
ระบบ” 
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6.1.13 การเรียกดูประวัติส=งสินค.า ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อที่จะทำการเรียกดูประวัติ
การส$งสินค�า [หมายเลข 1] และให�ผู�ใช�งานกดปุnม “ประวัติการส$ง” [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะ
แสดงรายการสถานะสินค�า [หมายเลข 3] เม่ือผู�ใช�คลิกเลขที่บิลหมายเลข 3 ระบบจะแสดง
รายละเอียดบิล เช$น ชื่อผู�รับ ที่อยู$ เลขที่บิล และรายละเอียดสินค�า [หมายเลข 4] ดังรูป 

    

   

รูปท่ี 21 แสดงหน�าจอการเรียกดูประวัติการส$งสินค�า 
 

*** เม่ือผู�ใช�งานต�องการนำข�อมูลบิลท่ีสร�างไปใช�งานที่ศูนยEบริการของ NIM Express ให�ผู�ใช�งานแจ�ง
เลขที่บิลให�กับพนักงานที่ศูนยEบริการเพ่ือทำการรับข�อมูลการสร�างบิลเข�าสู$ระบบ โดยเรียกดูข�อมูลบิลได�จาก
ประวัติการส$งสินค�า ข�อ 6.1.11*** 
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7. ขั้นตอนการยกเลิกบิล 
7.1 ยกเลิกบิลท่ัวไป ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อที่จะทำการยกเลิกบิล [หมายเลข 1] และให�

ผู�ใช�งานกดปุnม “ประวัติการส$ง” [หมายเลข 2] ระบบจะแสดงรายการสถานะสินค�า ให�ผู�ใช�งานคลิก
เข�าไปในบิลท่ีต�องการจะยกเลิก [หมายเลข 3] จากนั้นให�ผู�ใช�งานคลิกท่ีรูปถังขยะ [หมายเลข 4] และ
กดยืนยันการยกเลิกบิล [หมายเลข 5]  ดังรูป  

           
 

    

รูปท่ี 22 แสดงหน�าจอการยกเลิกบิลทั่วไป 
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7.2 ยกเลิกบิล Cold Chain แช=เย็น ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ีจะทำการยกเลิกบิล 
[หมายเลข 1] และให�ผู�ใช�งานกดปุnม “ประวัติการส$ง” [หมายเลข 2] ระบบจะแสดงรายการสถานะ
สินค�า ให�ผู�ใช�งานคลิกเข�าไปในบิลที่ต�องการจะยกเลิก[หมายเลข 3] จากนั้นให�ผู�ใช�งานคลิกท่ีรูปถัง
ขยะ [หมายเลข 4] และกดยืนยันการยกเลิกบิล [หมายเลข 5]  ดังรูป  

           
 

    

รูปท่ี 23 แสดงหน�าจอการยกเลิกบิล Cold Chain แช$เย็น 
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7.3 ยกเลิกบิล Cold Chain แช=แข็ง ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ีจะทำการยกเลิกบิล 
[หมายเลข 1] และให�ผู�ใช�งานกดปุnม “ประวัติการส$ง” [หมายเลข 2] ระบบจะแสดงรายการสถานะ
สินค�า ให�ผู�ใช�งานคลิกเข�าไปในบิลที่ต�องการจะยกเลิก[หมายเลข 3] จากนั้นให�ผู�ใช�งานคลิกท่ีรูปถัง
ขยะ [หมายเลข 4] และกดยืนยันการยกเลิกบิล [หมายเลข 5]  ดังรูป  

          
 

    

รูปที่ 24 แสดงหน�าจอการยกเลิกบิล Cold Chain แช$แข็ง 
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7.4 ยกเลิกบิล D2D ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อที่จะทำการยกเลิกบิล [หมายเลข 1] และให�
ผู�ใช�งานกดปุnม “ประวัติการส$ง” [หมายเลข 2] ระบบจะแสดงรายการสถานะสินค�า ให�ผู�ใช�งานคลิก
เข�าไปในบิลท่ีต�องการจะยกเลิก[หมายเลข 3] จากนั้นให�ผู�ใช�งานคลิกที่รูปถังขยะ [หมายเลข 4] และ
กดยืนยันการยกเลิกบิล [หมายเลข 5]  ดังรูป  

                     

    

รูปท่ี 25 แสดงหน�าจอการยกเลิกบิล D2D 
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8. ขั้นตอนการเรียกดูข.อความแจ.งเตือน 
8.1 การเรียกดูข.อความแจ.งเตือน กรณี เปaนผู.ส=งสินค.า ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคำว$า “แจ�งเตือน” 

[หมายเลข 1] และผู�ใช�งานยังสามารถค�นหาข�อความแจ�งเตือนจากข�อมูลรายชื่อ [หมายเลข 2] ในกรณีการเข�า
รับสินค�า Door To Door จะมีการแจ�งเตือนการเข�ารับสินค�า และสามารถดาวนEโหลดใบเสร็จรับเงินในการ
แจ�งเตือนการเข�ารับสินค�า Door To Door ได� [หมายเลข 3] เม่ือกดท่ี Tracking จะมีข�อมูลเก่ียวกับการเข�ารับ
สินค�า Door To Door [หมายเลข 4] ดังรูป 

    
 

    
    

รูปที่ 26 แสดงหน�าจอการเรียกดูข�อความแจ�งเตือน 
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8.2 การเรียกดูข.อความแจ.งเตือน กรณี เปaนผู.รับสินค.า ระบบจะทำการส$งข�อความแจ�งเตือน
อัตโนมัติ โดยใช�ช่ือ “Nim Express” [หมายเลข 1] ดังรูป 

      
รูปท่ี 27 แสดงหน�าจอการเรียกดูข�อความแจ�งเตือน กรณี เป_นผู�รับสินค�า 

9. ขั้นตอนการเรียกดูข.อความไทม�ไลน� 
9.1 การเรียกดูข.อความไทม�ไลน� ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคำว$า “ไทมEไลนE” ระบบจะแสดงข�อมูลข$าวสาร 

หรือโปรโมชั่นต$างๆ เก่ียวกับบริษัทน่ิมเอ็กซEเพรสในหน�าไทมEไลนE กรณี มีข$าวใหม$ หรือ ข$าวสำคัญจะแสดงการ
แจ�งเตือนของข$าวใหม$นั้นๆ ดังรูป 

      
รูปท่ี 28 แสดงหน�าจอการเรียกดูข�อความไทมEไลนE 
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10. ขั้นตอนการเรียกดูสถานะส=ง/รับสินค.า 
เมนูนี้ จะแสดงสถานะของการส$งสินค�า และ การรับสินค�า ของผู�ใช�งาน ในกรณีที่ผู�ใช�งานเป_นผู�ส$ง

สินค�าและต�องการดูสถานะของสินค�า ให�เลือกท่ี “ส$ง” และ ในกรณีท่ีผู�ใช�งานเป_นผู�รับสินค�าและต�องการดู
สถานะของสินค�า ให�เลือกท่ี “รับ” เพื่อดูสถานะ การจัดส$งสินค�า ดังต$อไปนี้ 

10.1 การเรียกดูสถานะส=งสินค.า ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคำว$า “สถานะสินค�า” [หมายเลข 1] แล�วให�
ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “ส$ง” [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดงข�อมูลสถานะส$งสินค�า [หมายเลข 3] ดังรูป 

      
รูปท่ี 29 แสดงหน�าจอการเรียกดูสถานะส$งสินค�า 

10.2 การเรียกดูสถานะส=งสินค.า กรณีให.เข.ารับสินค.า Door To Door  ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคำว$า 
“สถานะสินค�า” [หมายเลข 1] แล�วให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “ส$ง” [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดงข�อมูล
สถานะส$งสินค�า [หมายเลข 3] ให�กดไปท่ีเลข Tracking จะมีข�อมูลเก่ียวกับการเข�ารับสินค�า Door To Door 
และดาวนEโหลดใบเสร็จรับเงิน Door To Door ได� [หมายเลข 4] ดังรูป 

 

       

รูปที่ 30 แสดงหน�าจอการเรียกดูสถานะส$งสินค�า กรณีให�เข�ารับสินค�า Door To Door 
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10.3 การเรียกดูสถานะรับสินค.า ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคำว$า “สถานะสินค�า” [หมายเลข 1] แล�วให�
ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “รับ” [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดงข�อมูลสถานะรับสินค�า [หมายเลข 3] ดังรูป 

 

        
รูปท่ี 31 แสดงหน�าจอการเรียกดูการเรียกดูสถานะรับสินค�า 

** หมายเหตุ เมื่อผู�ใช�งานทำการสร�างบิลส$งสินค�าเสร็จแล�ว ระบบจะดึงข�อมูลบิลมาที่เมนู
สถานะสินค�า โดยให�ผู�ใช�งานคลิกเข�าไปที่เมนู “สถานะสินค.า” สถานะของบิลจะเป_นคำว$า “สร.าง
บิลยังไม=ได.รับเข.าระบบ” ดังรูป 

 
รูปที่ 32 แสดงหน�าจอการเรียกดูสถานะสินค�า 
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 10.4 การดาวน�โหลดใบเสร็จ Door To Door ให้ผู้ ใช้งานคลิกเลือกคําวา่ “สถานะสินค้า” [หมายเลข 1] 
เลือกเลขที�บิลที�ต้องการดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน [หมายเลข 2] จากนั %นระบบจะแสดงข้อมลูบิล ให้ผู้ ใช้งานคลิก “ดาวน์

โหลดใบเสร็จรับเงิน “Door To Door” [หมายเลข 3] และ จากนั %นระบบจะทําการดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินลงใน

โทรศพัท์มือถือ [หมายเลข 4] และคลิกไฟล์ที�ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมใีบเสร็จรับเงินปรากฏขึ %นมา ดงัรูป 

     

 

รูปที่ 33 แสดงหน�าจอการดาวนEโหลดใบเสร็จรับเงิน Door To Door 

 **หมายเหตุ บิลที่จะสามารถดาวนEโหลดใบเสร็จรับเงินได�น้ัน ต�องเป_นบิลท่ีรถมีการเข�ารับสินค�ากับ
ลูกค�าแล�วเท$านั้นซ่ึงสถานะบิลจะเป_น “เข�ารับสินค�าเรียบร�อยแล�ว” ** 
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11. ขั้นตอนการเรียกดูข.อมูลอ่ืนๆ 
11.1 การเรียกดูข.อมูลอ่ืนๆ ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคำว$า “อ่ืนๆ” เพื่อทำการจัดการข�อมูลอ่ืนๆ เช$น

เพิ่มข�อมูลผู�รับ ส$งเสริมการขาย ค�นหาจุดบริการ คำนวณค$าขนส$ง รายงาน บริการของเรา ติดต$อเรา แนะนำ
บริการ คู$มือการใช�งาน เงื่อนไขการส$งสินค�า Door to Door เง่ือนไขการส$งสินค�า Cold Chain สมัครเป�ด 
Drop point และสมัครงาน ดังรูป 

   
รูปท่ี 34 แสดงหน�าจอการเรียกดูข�อมูลอ่ืนๆ 

11.1.1 การแก.ไขข.อมูลส=วนตัว ให�ผู�ใช�งานกดไปที่   [หมายเลข 1] เพ่ือทำการแก�ไข
ข�อมูลส$วนตัวของผู�ใช�งาน [หมายเลข 2] จากนั้นให�ผู�ใช�งานทำการบันทึกข�อมูล [หมายเลข 3] ดังรูป 

    
รูปที่ 35 แสดงหน�าจอการแก�ไขข�อมูลส$วนตัว 
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  11.1.2 การเพ่ิมข.อมูลผู.รับแบบกำหนดเอง ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “เพ่ิมผู�รับ” [หมายเลข 1] 
 จากน้ันให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “กำหนดเอง” [หมายเลข 2] จากนั้นให�ผู�ใช�งานสามารถระบุข�อมูล
 ส$วนตัว [หมายเลข 3] เม่ือทำการระบุข�อมูลส$วนตัวเสร็จแล�ว ให�ผู�ใช�งานทำการบันทึกข�อมูล 
 [หมายเลข 4] ดังรูป 

   

รูปที่ 36 แสดงหน�าจอการเพิ่มข�อมูลผู�รับแบบกำหนดเอง 

11.1.3 การเพ่ิมผู.รับด.วย ID/โทรศัพท� ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “เพ่ิมผู�รับ” [หมายเลข 1] 
จากน้ันให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “ID/โทรศัพทE” [หมายเลข 2] ทำการกรอก “IDหรือเบอรEโทรศัพทE” 
[หมายเลข 3,4 ] และทำการเพิ่มผู�รับสินค�า [หมายเลข 5] ดังรูป 

    

รูปที่ 37 แสดงหน�าจอการเพิ่มผู�รับด�วย ID/โทรศัพทE 
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11.1.4 รายการส=งเสริมการขาย ระบบจะมี Nim Point ให�สะสมเพื่อแลกของรางวัลต$างๆ 
[หมายเลข 1] จากนั้นให�ผู�ใช�งานคลิกท่ีคำว$า “ส$งเสริมการขาย” [หมายเลข 2] หลังจากกดเข�าไปจะ
เจอ “My Account หรือ รหัสลูกค�า” [หมายเลข 2.1] “Point หรือ แต�ม” ท่ีสามารถใช�ได� 

[หมายเลข 2.2] ปุnม “รีเฟรช” [หมายเลข 2.3] และกดกลับ “หน�าหลัก”  [หมายเลข 2.4] ใน
รายการส$งเสริมการขายประกอบด�วย แลกของพรีเม่ียม, แลกคูปองส$วนลด, Statement, My 
Reward ในหัวข�อถัดไป ดังรูป 

 

  
รูปที่ 38 แสดงหน�าจอรายการส$งเสริมการขาย 
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11.1.4.1 แลกของพรีเม่ียม ให�ผู�ใช�งานคลิก “แลกของพรีเม่ียม” [หมายเลข 1] ให�
ผู�ใช�งานเลือก “ของพรีเม่ียม” ท่ีต�องการ [หมายเลข 1.1] ผู�ใช�งานสามารถกดเพิ่มจำนวนได� 
[หมายเลข 1.2] จากนั้นกด “แลกของรางวัล” [หมายเลข 1.3]  จากนั้นระบบจะให�ระบุที่อยู$
ในการจัดส$ง [หมายเลข 1.4] เสร็จแล�วกด “ยืนยัน” [หมายเลข 1.5] หลังจากกด ยืนยัน 
ระบบจะแสดง Pop up การแลกรางวัลสำเร็จ ให�กด “OK” [หมายเลข 1.6] จากน้ันระบบ
จะแสดงประวัติการแลกของรางวัลทั้งหมด [หมายเลข 1.7] เสร็จแล�วกด “ ” [หมายเลข 
1.8]  ดังรูป 

     

 

     

รูปท่ี 39 แสดงหน�าจอการแลกของพรีเม่ียม 
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11.1.4.2 แลกคูปองส=วนลด ให�ผู�ใช�งานคลิก “แลกคูปองส$วนลด” [หมายเลข 2] 
จากน้ันเลือกรับ “คูปองส$วนลดสร�างบิลส$งสินค�า” อันใดอันหนึ่ง [หมายเลข 2.1] ผู�ใช�งาน
สามารถกดเพิ่มจำนวนได� [หมายเลข 2.2] จากน้ันกด “แลกของรางวัล” [หมายเลข 2.3] 
เสร็จแล�วกด “ยืนยัน” [หมายเลข 2.4] หลังจากกด ยืนยัน ระบบจะแสดง Pop up การแลก
รางวัลสำเร็จ ให�กด “OK” [หมายเลข 2.5] จากน้ันระบบจะแสดงประวัติการแลกของรางวัล

ทั้งหมด [หมายเลข 2.6] เสร็จแล�วกด “ ” [หมายเลข 2.7]  ดังรูป 

                    

 

     

รูปที่ 40 แสดงหน�าจอการแลกคูปองส$วนลด 
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11.1.4.3 Statement ให�ผู�ใช�งานคลิก “Statement” [หมายเลข 3] จากนั้น

ระบบจะแสดงรายละเอียดการใช�งานทั้งหมดข้ึนมา [หมายเลข 3.1] เสร็จแล�วกด “ ” 
[หมายเลข 3.2] ดังรูป 

 

       

รูปท่ี 41 แสดงหน�าจอ Statement 
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11.1.4.4 My Reward ให�ผู�ใช�งานคลิก “My Reward” [หมายเลข 4] ระบบจะ

แสดงประวัติการแลกของรางวัลท้ังหมด [หมายเลข 4.1] เสร็จแล�วกด “ ” [หมายเลข 4.2] 
ดังรูป 

 

    

รูปที่ 42 แสดงหน�าจอ My Reward 

 

 
*** หมายเหตุ : ผู.ใช.งานจะได.รับ 1 Point ต=อ ราคาค=าขนส=ง 10 บาท *** 
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11.1.5 การค.นหาจุดส=งสินค.า ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “ค�นหาจุดส$งสินค�า” จากนั้นระบบจะ
แสดงข�อมูลจุดส$งสินค�า สามารถเลือก ภาค [หมายเลข 1] และ จังหวัด [หมายเลข 2] ดังรูป 

   
รูปท่ี 43 แสดงหน�าจอการค�นหาจุดส$งสินค�า 

11.1.6 การคำนวณค=าขนส=ง ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “คำนวณค$าขนส$ง” จากน้ันระบบจะ
แสดงข�อมูลการคำนวณค$าขนส$ง โดยท่ีผู�ใช�งานสามารถกรอกจังหวัดต�นทาง [หมายเลข 1] จังหวัด
ปลายทาง [หมายเลข 2] ปริมาตร [หมายเลข 3] และกด “คำนวณ” [หมายเลข 4] และหากผู�ใช�งาน
ต�องการคำนวณอีกคร้ังสามารถกดได�ท่ี “เริ่มใหม$” [หมายเลข 5] กรณี คำนวณค$าขนส$งที่มีค$าข�าม
เกาะระบบจะแสดงผลลัพธEการคำนวณค$าขนส$งและค$าข�ามเกาะ [หมายเลข 6] ดังรูป 

**หมายเหตุ ราคาค$าขนส$งสินค�าดังกล$าวเป_นราคาประมาฯการซ่ึงคำนวณจากขนาดสินค�า
และน้ำหนักตามท่ีลูกค�าระบุอาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนจากการวัดขนาดและน้ำหนัก 

 

   
รูปท่ี 44 แสดงหน�าจอการคำนวณค$าขนส$ง 
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11.1.7 การเรียกดูรายงานผลการจัดส=ง ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “รายงาน” [หมายเลข 1] 
จากน้ัน เลือก “รายงานผลการจัดส$ง” [หมายเลข 2] จากน้ันระบบจะแสดงเงื่อนไขการค�นหารายงาน 
จากน้ันให�ผู�ใช�งานทำการระบุวันที่ท่ีต�องการเรียกดูรายงาน [หมายเลข 3] และทำการเรียกประเภทใน
การเรียกดู [หมายเลข 4] แล�วให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “ส$งรายงานไปยังอีเมลE” [หมายเลข 5] ดังรูป 

 

    

 

รูปท่ี 45 แสดงหน�าจอการเรียกดูรายงานผลการจัดส$ง 
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11.1.8 การเรียกดูรายงาน COD ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “รายงาน” [หมายเลข 1] จากนั้น
ระบบจะแสดงประเภทของรายงาน ให�ผู�ใช�งานทำการเลือก “รายงาน COD ประจำวัน” [หมายเลข2] 
จากน้ันให�ผู�ใช�งานทำการระบุวันที่ท่ีต�องการเรียกดูรายงาน [หมายเลข3] และทำการคลิกคำว$า 
“ค�นหา” [หมายเลข 4] ระบบจะแสดงข�อมูลบิลที่มีการรับเข�าในระบบ NIMEXPRESS ประเภทเก็บ
เงินปลายทางข้ึนมา [หมายเลข 5] ดังรูป 

 

    
 

  
 

รูปท่ี 46 แสดงหน�าจอการดูรายงาน COD ประจำวัน 
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11.1.9 การเรียกดูรายงาน รับเงิน COD โอนเข.าบัญชี  ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “รายงาน” 
[หมายเลข 1] จากนั้นระบบจะแสดงประเภทของรายงาน ให�ผู�ใช�งานทำการเลือก “รายงาน รับเงิน
COD โอนเข�าบัญชี” [หมายเลข2] จากน้ันให�ผู�ใช�งานทำการระบุวันที่ที่ต�องการเรียกดูรายงาน 
[หมายเลข3] และทำการคลิกคำว$า “ค�นหา” [หมายเลข 4] ระบบจะแสดงข�อมูลบิลท่ีมีการรับเข�าใน
ระบบ NIMEXPRESS [หมายเลข 5] ดังรูป 

 

    
 

  
 

รูปที่ 47 แสดงหน�าจอการดูรายงาน รับเงิน COD โอนเข�าบัญชี 
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11.1.10 การเรียกดูรายงาน ค=าธรรมเนียม COD  ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “รายงาน” 
[หมายเลข 1] จากนั้นระบบจะแสดงประเภทของรายงาน ให�ผู�ใช�งานทำการเลือก “รายงาน COD 
ประจำวัน” [หมายเลข2] จากน้ันให�ผู�ใช�งานทำการระบุวันที่ที่ต�องการเรียกดูรายงาน [หมายเลข3] 
และทำการคลิกคำว$า “ค�นหา” [หมายเลข 4] ระบบจะแสดงข�อมูลบิลที่มีการรับเข�าในระบบ 
NIMEXPRESS [หมายเลข 5] ดังรูป 

 

    
 

  
 

รูปท่ี 48 แสดงหน�าจอการดูรายงาน ค$าธรรมเนียม COD 
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11.1.11 การบริการของเรา ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “ติดต$อเรา” จากน้ันระบบจะแสดงข�อมูล
การติดต$อบริษัทนิ่มเอ็กซEเพรส ดังรูป 

 

        
 

รูปท่ี 49 แสดงหน�าจอการบริการของเรา 

 
11.1.12 การติดต=อเรา ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “ติดต$อเรา” จากนั้นระบบจะแสดงข�อมูลการ

ติดต$อบริษัท nim express ดังรูป 

    
 

รูปที่ 50 แสดงหน�าจอการติดต$อเรา 
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11.1.13 การแนะนำการบริการ ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “แนะนำการบริการ” จากนั้นระบบ
จะแสดงข�อมูลการแนะนำการบริการของบริษัทนิ่มเอ็กซEเพรส ดังรูป 

    
 

รูปท่ี 51 แสดงหน�าจอการแนะนำบริการ 

  11.1.14 คู=มือการใช.งาน ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “คู$มือการใช�งาน” จากนั้นระบจะแสดงข�อมูล
คู$มือการใช�งาน application ของ Nim Express เพ่ือให�ลูกค�าดาวนEโหลด ดังรูป 

           

รูปที่ 52 แสดงหน�าจอคู$มือการใช�งาน 
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  11.1.15 เง่ือนไขการส=งสินค.า Door To Door ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “เง่ือนไขการส$งสินค�า 
 Door To Door” จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดเงื่อนไขการส$งสินค�า Door To Door ดังรูป 

           

รูปท่ี 53 แสดงหน�าจอเงื่อนไขการส$งสินค�า Door To Door 

  11.1.16 เง่ือนไขการส=งสินค.า Cold Chain ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “เง่ือนไขการส$งสินค�า 
 Cold Chain” จากน้ันระบบจะแสดงรายละเอียดเง่ือนไขการส$งสินค�า Door To Door ดังรูป 

           

รูปที่ 54 แสดงหน�าจอเง่ือนไขการส$งสินค�า Cold Chain 
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11.1.17 การสมัครเปpด Drop Point ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “สมัครเป�ด Drop Point” 
จากน้ันระบบจะแสดงข�อมูลการสมัครเป�ด Drop Point ของบริษัทนิ่มเอ็กซEเพรส ดังรูป 

       
 

รูปท่ี 55 แสดงหน�าจอการสมัครเป�ด Drop Point 

11.1.18 การสมัครงาน ให�ผู�ใช�งานคลิกคำว$า “สมัครงาน” จากนั้นระบบจะแสดงข�อมูลการสมัคร
งาน ของบริษัทน่ิมเอ็กซEเพรส ดังรูป 

   

รูปที่ 56 แสดงหน�าจอการสมัครงาน 
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12. ขั้นตอนการออกจากระบบ 
12.1 การออกจากระบบ ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคำว$า “LOGOUT” เพื่อทำการออกจากระบบนิ่มเอ็กซE

เพรส ดังรูป 
 

 

รูปท่ี 57 แสดงหน�าจอการออกจากระบบ 

13. การติดตั้ง Application 
- สำหรับลูกค.าเก=า ให�ลบ Application ออกก$อน แล�วจึง ดาวนEโหลด Application ท่ี Play Store 

ใหม$อีกครั้ง 

- สำหรับลูกค.ารายใหม= สามารถดาวนEโหลด Nim Express Application ที่ Play store ได�เลย 

 


