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1. ขั้นตอนการเข)า Application NIM Express
1.1 การเข)าสู"ระบบ Application NIM Express ใหผูใชงานกดไปที่ Applications NIM Express
ดังรูป

รูปที่ 1 แสดงรูปภาพ Applications NIM Express
2. ขั้นตอนการสมัครสมาชิกบน Mobile
2.1 การสมัครสมาชิก ใหผูใชงานเลือก “สมัคร” [หมายเลข 1] และทําการระบุเบอรGโทรศัพทG
[หมายเลข 2] และระบุรหัสผ#าน [หมายเลข 3] แลวคลิกคําว#า “ขอรหัสยืนยัน” [หมายเลข 4] จากนั้นทาง
บริษัทนิ่มเอ็กซGเพรสจะส#งรหัส OTP มายังหมายเลขโทรศัพทGของผูใชงาน [หมายเลข 5] ใหผูใชงานทําการะบุ
รหัส OTP ลงในช#อง [หมายเลข 6] จากนั้นใหผูใชงานกดปุaม “สมัคร” [หมายเลข 7] ดังรูป

รูปที่ 2 แสดงหนาจอการหลัก Applications NIM Express
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2.2 การแก)ไขโปรไฟล ใหผูใชงานกดไปที่รูปโปรไฟลG [หมายเลข 1] และกดไปที่ปุaมตั้งค#าคําว#า “แกไข
โปรไฟลG” [หมายเลข 2] จากนั้นใหผูใชงานทําการเปลี่ยนรูป [หมายเลข 3] ระบุขอมูลส#วนตัว [หมายเลข 4]
เช#น ชื่อแสดง NIM ID ขอความสถานะ ชื่อบริษัท ชื่อนามสกุล และเบอรGโทร เปXนตน เมื่อทําการระบุขอมูล
ส#วนตัวเสร็จแลว ใหผูใชงานทําการบันทึกขอมูล [หมายเลข 5] ดังรูป

รูปที่ 3 แสดงหนาจอการแกไขโปรไฟลG
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3. ขั้นตอนการเข)าสู"ระบบ Application NIM Express
3.1 การเข)าสู"ระบบ Application NIM Express ใหผูใชงานเลือก “เขาสู#ระบบ” [หมายเลข 1]
แลวทําการระบุเบอรGโทรศัพทGและรหัสผ#าน [หมายเลข 2] จากนั้นกดปุaม “เขาสู#ระบบ” [หมายเลข 3] ดังรูป

รูปที่ 4 แสดงหนาจอการเขาสู#ระบบ
** ผูใชงานสามารถเลือก “จดจํารหัสผาน” เพื่อใหแอพลิเคชั่นจํารหัสผานของผูใชงาน เพื่อใหสะดวก
ตอการเขาแอพลิเคชั่นในครั้งตอไป **
4. ขั้นตอนการลืมรหัสผ"าน
4.1 การลืมรหัสผ"าน กรณี ส"งเข)า E-mail ใหผูใชงานกดปุaม “ลืมรหัสผ#าน” [หมายเลข 1] เพื่อทํา
การขอรหัสผ#านใหม# โดยระบุอีเมลG [หมายเลข 2] จากนั้นใหผูใชงานกดปุaม “ยืนยัน” [หมายเลข 3] ดังรูป

รูปที่ 5 แสดงหนาจอการลืมรหัสผ#าน กรณี ส#งเขา E-mail
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4.2 การลืมรหัสผ"าน กรณี ส"งเข)าเบอรมือถือ ใหผูใชงานกดปุaม “ลืมรหัสผ#าน” [หมายเลข 1] เพื่อทํา
การขอรหัสผ#าน โดยระบุหมายเลขโทรศัพทGของผูใชงาน [หมายเลข 2] จากนั้นใหผูใชงานกดปุaม “ขอรหัส
ยืนยัน” [หมายเลข 3] ระบบจะทําการส#งรหัสยืนยันใหผูใชงาน [หมายเลข 4] จากนั้นใหผูใชงานทําการระบุ
รหัสยืนยัน [หมายเลข 5] และกด “ยืนยัน” [หมายเลข 6] เพื่อรับรหัสผ#าน [หมายเลข 7] ดังรูป

รูปที่ 6 แสดงหนาจอการลืมรหัสผ#าน กรณี ส#งเขาเบอรGมือถือ
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5. แนะนําเมนูแอพพลิเคชั่น เมนูแอพพลิเคชั่นมีทั้งหมด 5 เมนู คือ ส#งสินคา แจงเตือน ไทมGไลนG
สถานะ และ อื่นๆ ดังต#อไปนี้
5.1 เมนูส"งสินค)า จะแสดงชื่อผูใชงานและผูรับทั้งหมด แลวผูใชงานสามารถเลือกผูใชงาน
เพื่อทําการสรางบิลส#งสินคา
5.2 เมนูแจ)งเตือน จะแสดงขอมูลการแจงเตือนของการจัดส#งสินคา ในรูปแบบของขอความ
5.3 เมนูไทมไลน จะแสดงข#าวสารประชาสัมพันธGของทางบริษัทนิ่มเอ็กซGเพรส
5.4 เมนูสถานะสินค)า จะแสดงรายการบิลและสถานะของบิล เพื่อที่ติดตามสถานะ การ
จัดส#งสินคาของทางบริษัทนิ่มเอ็กซGเพรส
5.5 เมนูอื่นๆ จะแสดงเมนูการใชงานและบริการต#างๆของทางบริษัทนิ่มเอ็กซGเพรส

รูปที่ 7 แสดงหนาจอการแนะนําเมนูแอพพลิเคชั่น
6. ขั้นตอนการเรียกดูข)อมูลส"งสินค)า
6.1 การเรียกดูข)อมูลผู)ติดต"อ ใหผูใชงานคลิกเลือกคําว#า “ส#งสินคา” เพื่อเรียกดูขอมูลผูรับสินคา เช#น
แนะนําผูติดต#อ ผูติดต#อรายใหม# และผูรับสินคา ดังรูป

รูปที่ 8 แสดงหนาจอการเรียกดูขอมูลผูติดต#อ
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.1 การแนะนําผู)ติดต"อ ใหผูใชงานคลิกเลือกรายชื่อที่ไดรับการแนะนําผูติดต#อ [หมายเลข
1] และใหผูใชงานกดปุaม
เพื่อเพิ่มผูติดต#อ [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อผูติดต#อ
ขึ้นมาในหัวขอ “ผูติดต#อรายใหม#” [หมายเลข 3] ดังรูป

รูปที่ 9 แสดงหนาจอการแนะนําผูติดต#อ
6.1.2 การเพิ่มข)อมูลผู)รับแบบกําหนดเอง ใหผูใชงานคลิกรูปไอคอน
[หมายเลข 1]
แลวใหผูใชงานคลิกคําว#า “กําหนดเอง” [หมายเลข 2] จากนั้นใหผูใชงานทําการเปลี่ยนรูป [หมายเลข
3] และระบุขอมูลส#วนตัว [หมายเลข 4] เมื่อทําการระบุขอมูลส#วนตัวเสร็จแลว ใหผูใชงานทําการ
บันทึกขอมูล [หมายเลข 5] ดังรูป

รูปที่ 10 แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลผูรับแบบกําหนดเอง
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.3 การแก)ไขข)อมูลผู)ติดต"อแบบกําหนดเอง ใหผูใชงานคลิกเลือกรายชื่อที่จะทําการแกไข
ขอมูลผูติดต#อแบบกําหนดเอง [หมายเลข 1] และใหผูใชงานกดปุaม “แกไขขอมูล” [หมายเลข 2]
จากนั้นระบบจะแสดงขอมูลผูติดต#อแบบกําหนดเอง [หมายเลข 3] ดังรูป

รูปที่ 11 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลผูติดต#อแบบกําหนดเอง
6.1.4 การเพิ่มผู)รับด)วย ID/โทรศัพท ใหผูใชงานคลิกรูปไอคอน
[หมายเลข 1] แลว
ใหผูใชงานคลิกคําว#า “ID/โทรศัพทG” [หมายเลข 2] จากนั้นเลือกประเภทการคนหา [หมายเลข 3]
และ ระบุขอมูลในการคนหา [หมายเลข 4] จากนั้นกด “เพิ่มผูรับสินคา” [หมายเลข 5] ดังรูป

รูปที่ 12 แสดงหนาจอการเพิ่มผูรับดวย ID/โทรศัพทG
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6.1.5 การแก)ไขข)อมูลผู)ติดต"อแบบเพิ่มด)วย NiM ID/เบอรโทรศัพท ใหผูใชงานคลิกเลือก
รายชื่อที่จะทําการแกไขขอมูลผูติดต#อแบบ NiM ID/เบอรGโทรศัพทG [หมายเลข 1] และใหผูใชงานกด
ปุaม “ ” [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดงชื่อที่แสดงที่ตองการแกไข [หมายเลข 3] และกด
“บันทึก” [หมายเลข 4] ดังรูป

รูปที่ 13 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลผูติดต#อแบบเพิ่มดวย NiM ID/เบอรGโทรศัพทG
6.1.6 การลบข)อมูลผู)ติดต"อ ใหผูใชงานคลิกเลือกรายชื่อที่จะทําการลบขอมูลคางไวประมาณ
1-2 วินาที [หมายเลข 1] จากนั้นระบบจะแสดงแทบเมนูขึ้นมาอัตโนมัติแลวใหผูใชงานเลือกคําว#า
“ลบขอมูล” [หมายเลข 2] และระบบจะแสดงขอความยืนยันการลบขอมูล [หมายเลข 3] ดังรูป

รูปที่ 14 แสดงหนาจอการลบขอมูลผูติดต#อ
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6.1.7 การค)นหาชื่อผู)รับ ผูใชงานสามารถพิมพGรายชื่อที่ตองการคนหาที่ช#องคนหาผูรับสินคา
[หมายเลข 1] แลวใหผูใชงานทําการระบุรายชื่อในช#องคนหา [หมายเลข 2] และใหผูใชงานคลิกคําว#า
“คนหา” [หมายเลข 3] จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อที่คนหา [หมายเลข 4] ดังรูป

รูปที่ 15 แสดงหนาจอการคนหาชื่อผูรับ
6.1.8 การเพิ่มรายการโปรด ผูใชงานสามารถเลือกผูติดต#อเพื่อตั้งค#าใหเปXนรายการโปรดได
[หมายเลข 2] ดังรูป
โดยที่เลือกรายชื่อผูติดต#อ [หมายเลข 1] จากนั้นกดที่รูปดาว

รูปที่ 16 แสดงหนาจอการเพิ่มรายการโปรด
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6.1.9 การสร)างบิลส"งสินค)า ใหผูใชงานคลิกเลือกรายชื่อที่จะทําการส#งสินคา [หมายเลข 1]
กดปุaม “ส#งสินคา” [หมายเลข 2] แลวทําการระบุรายการสินคา และจํานวนสินคา [หมายเลข 3]
เสร็จแลวกดปุaม “บันทึกรายการสินคาเขาระบบ” [หมายเลข 4] จากนั้นกดปุaม “ยืนยัน” [หมายเลข
5] จากนั้นใหผูใชงานคลิกเลือกวิธีการส#งมอบสินคา เช#น ส#งเองที่สาขา [หมายเลข 6] หรือ ใหเขารับ
สินคา (Door To Door) [หมายเลข 7] จากนั้นจะมีเงื่อนไขการส#งสินคา (Door To Door) ใหผูใชงาน
กด “ยอมรับ” [หมายเลข 7.1] ยืนยันการยอมรับเงื่อนไข [หมายเลข 7.2] กรณีผูใชงานเลือกวิธีส#ง
มอบสินคา ใหเขารับสินคา (Door To Door) ผูใชงานตองทําการ “ระบุพิกัดการเขารับ” แลวกด
“ตกลง” [หมายเลข 7.3] จากนั้นยืนยันที่อยู#เขารับสินคา โดยระบุวันที่นัดรับ [หมายเลข 7.4] เสร็จ
แลวกด “บันทึก” [หมายเลข 7.5] ดังรูป

รูปที่ 17 แสดงหนาจอการสรางบิลสินคา
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.10 การสร)างบิลส"งสินค)า แบบ เก็บเงินปลายทาง [COD] ใหผูใชงานคลิกเลือกรายชื่อ
ที่จะทําการส#งสินคา [หมายเลข 1] กดปุaม “ส#งสินคา” [หมายเลข 2] แลวทําการระบุรายการสินคา
และจํานวนสินคา [หมายเลข 3] เสร็จแลวกดปุaม “บันทึกรายการสินคาเขาระบบ” [หมายเลข 4] แลว
ใหผูใชงานติ๊ก
“เก็บเงินปลายทาง” [หมายเลข 5] ระบุจํานวนเงิน COD [หมายเลข 6] แลวกด
“ยืนยัน” [หมายเลข 7] จากนั้นใหผูใชงานตรวจเช็คขอมูลในหนาสรุปขอมูลการส#งสินคาอีกครั้งแลว
ทําการกด “ยืนยัน” [หมายเลข 8] ใหผูใชงานคลิกเลือกวิธีการส#งมอบสินคา เช#น ส#งเองที่สาขา
[หมายเลข 9] หรือ ใหเขารับสินคา (Door To Door) [หมายเลข 10] จากนั้นจะมีเงื่อนไขการส#งสินคา
(Door To Door) ใหผูใชงานกด “ยอมรับ” [หมายเลข 10.1] ยืนยันการยอมรับเงื่อนไข [หมายเลข
10.2] กรณีผูใชงานเลือกวิธีส#งมอบสินคา ใหเขารับสินคา (Door To Door) ผูใชงานตองทําการ “ระบุ
พิกัดการเขารับ” แลวกด “ตกลง” [หมายเลข 10.3] จากนั้นยืนยันที่อยู#เขารับสินคา โดยระบุวันที่นัด
รับ [หมายเลข 10.4] เสร็จแลวกด “บันทึก” [หมายเลข 10.5] ดังรูป

รูปที่ 18 แสดงหนาจอการสรางบิลสินคา แบบ เก็บเงินปลายทาง [COD]
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กรณี ผูส#งสินคายังไม#ไดเพิ่มบัญชีธนาคาร สําหรับการโอนเงิน COD ระบบจะแสดงขอความแจงเตือน
ว#า “ไม#สามารถใชบริการเก็บเงินปลายทางได ตองใส#ขอมูลบัญชีธนาคารในขอมูลโปรไฟลG” [หมายเลข 1]
จากนั้นใหผูใชงานกลับไปแกไขขอมูลโปรไฟลGของผูใชงาน เพื่อเพิ่มบัญชีธนาคาร [หมายเลข 2] ดังรูป
**หมายเหตุ เลขที่บัญชีธนาคาร ต)องเป_นธนาคารกรุงไทย กสิกรไทย และไทยพาณิชย เท"านั้น

กรณี ผูรับปลายทางเปXนพื้นที่จัดส#งพิเศษและพื้นที่ไม#จัดส#ง ระบบจะทําการแจงเตือนพื้นที่จัดส#งพิเศษ
[หมายเลข 1] และพื้นที่ไม#จัดส#ง [หมายเลข 2] ดังรูป

** หมายเหตุ เมื่อผูใชงานทําการสรางบิลส#งสินคาเสร็จแลว ระบบจะดึงขอมูลบิลมาที่เมนูสถานะ
สินคา โดยใหผูใชงานคลิกเขาไปที่เมนู “สถานะสินค)า” สถานะของบิลจะเปXนคําว#า “สร)างบิลยังไม"ได)รับเข)า
ระบบ”
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6.1.11 การเรียกดูประวัติส"งสินค)า ใหผูใชงานคลิกเลือกรายชื่อที่จะทําการเรียกดูประวัติส#ง
สินคา [หมายเลข 1] และใหผูใชงานกดปุaม “ประวัติการส#ง” [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดง
รายการสถานะสินคา [หมายเลข 3] เมื่อผูใชคลิกเลขที่บิลหมายเลข 3 ระบบจะแสดงรายละเอียดบิล
เช#น ชื่อผูรับ เลขที่บิล และรายละเอียดสินคา [หมายเลข 4] ดังรูป

รูปที่ 19 แสดงหนาจอการเรียกดูประวัติส#งสินคา
*** เมื่อผูใชงานตองการนําขอมูลบิลที่สรางไปใชงานที่ศูนยGบริการของ NIM Express ใหผูใชงานแจง
เลขที่บิลใหกับพนักงานที่ศูนยGบริการเพื่อทําการรับขอมูลการสรางบิลเขาสู#ระบบ โดยเรียกดูขอมูลบิลไดจาก
ประวัติการส#งสินคา ขอ 6.1.11***
NIM Express
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7. ขั้นตอนการเรียกดูข)อความแจ)งเตือน
7.1 การเรียกดูข)อความแจ)งเตือน กรณี เป_นผู)ส"งสินค)า ใหผูใชงานคลิกเลือกคําว#า “แจงเตือน”
[หมายเลข 1] และผูใชงานยังสามารถคนหาขอความแจงเตือนจากขอมูลรายชื่อ [หมายเลข 2] ในกรณีการเขา
รับสินคา Door To Door จะมีการแจงเตือนการเขารับสินคา และสามารถดาวนGโหลดใบเสร็จรับเงินในการ
แจงเตือนการเขารับสินคา Door To Door ได [หมายเลข 3] เมื่อกดที่ Tracking จะมีขอมูลเกี่ยวกับการเขารับ
สินคา Door To Door [หมายเลข 4] ดังรูป

รูปที่ 20 แสดงหนาจอขอความแจงเตือน กรณี เปXนผูส#งสินคา
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 การเรียกดูข)อความแจ)งเตือน กรณี เป_นผู)รับสินค)า ระบบจะทําการส#งขอความแจงเตือน
อัตโนมัติ โดยใชชื่อ “Nim Express” [หมายเลข 1] ดังรูป

รูปที่ 21 แสดงหนาจอขอความแจงเตือน กรณี เปXนผูรับสินคา
8. ขั้นตอนการเรียกดูข)อความไทมไลน
8.1 การเรียกดูข)อความไทมไลน ใหผูใชงานคลิกเลือกคําว#า “ไทมGไลนG” ระบบจะแสดงขอมูลข#าวสาร
หรือโปรโมชั่นต#างๆ เกี่ยวกับบริษัทนิ่มเอ็กซGเพรสในหนาไทมGไลนG กรณี มีข#าวใหม# หรือ ข#าวสําคัญจะแสดงการ
แจงเตือนของข#าวใหม#นั้นๆ ดังรูป

รูปที่ 22 แสดงหนาจอการเรียกดูขอความไทมGไลนG
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ขั้นตอนการเรียกดูสถานะส"ง/รับสินค)า
เมนูนี้ จะแสดงสถานะของการส#งสินคา และ การรับสินคา ของผูใชงาน ในกรณีที่ผูใชงานเปXนผูส#ง
สินคาและตองการดูสถานะของสินคา ใหเลือกที่ “ส#ง” และ ในกรณีที่ผูใชงานเปXนผูรับสินคาและตองการดู
สถานะของสินคา ใหเลือกที่ “รับ” เพื่อดูสถานะ การจัดส#งสินคา ดังต#อไปนี้
9.1 การเรียกดูสถานะส"งสินค)า ใหผูใชงานคลิกเลือกคําว#า “สถานะสินคา” [หมายเลข 1] แลวให
ผูใชงานคลิกคําว#า “ส#ง” [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดงขอมูลสถานะส#งสินคา [หมายเลข 3] ดังรูป

รูปที่ 23 แสดงหนาจอการเรียกดูสถานะส#งสินคา
9.2 การเรียกดูสถานะส"งสินค)า กรณีให)เข)ารับสินค)า Door To Door ใหผูใชงานคลิกเลือกคําว#า
“สถานะสินคา” [หมายเลข 1] แลวใหผูใชงานคลิกคําว#า “ส#ง” [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดงขอมูล
สถานะส#งสินคา [หมายเลข 3] ใหกดไปที่เลข Tracking จะมีขอมูลเกี่ยวกับการเขารับสินคา Door To Door
และดาวนGโหลดใบเสร็จรับเงิน Door To Door ได [หมายเลข 4] ดังรูป

รูปที่ 24 แสดงหนาจอการเรียกดูสถานะส#งสินคา กรณีใหเขารับสินคา Door To Door
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9.3 การเรียกดูสถานะรับสินค)า ใหผูใชงานคลิกเลือกคําว#า “สถานะสินคา” [หมายเลข 1] แลวให
ผูใชงานคลิกคําว#า “รับ” [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดงขอมูลสถานะรับสินคา [หมายเลข 3] ดังรูป

รูปที่ 25 แสดงหนาจอการเรียกดูสถานะรับสินคา

** หมายเหตุ เมื่อผูใชงานทําการสรางบิลส#งสินคาเสร็จแลว ระบบจะดึงขอมูลบิลมาที่เมนู
สถานะสินคา โดยใหผูใชงานคลิกเขาไปที่เมนู “สถานะสินค)า” สถานะของบิลจะเปXนคําว#า “สร)าง
บิลยังไม"ได)รับเข)าระบบ” ดังรูป

รูปที่ 26 แสดงหนาจอการเรียกดูสถานะสินคา
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ขั้นตอนการเรียกดูข)อมูลอื่นๆ
10.1 การเรียกดูข)อมูลอื่นๆ ใหผูใชงานคลิกเลือกคําว#า “อื่นๆ” เพื่อทําการการจัดการขอมูลอื่นๆ เช#น
เพิ่มขอมูลผูรับ ส#งเสริมการขาย คนหาจุดบริการ คํานวณค#าขนส#ง ติดต#อเรา แนะนําบริการ สมัครเปด Drop
point และสมัครงาน ดังรูป

รูปที่ 27 แสดงหนาจอการเรียกดูขอมูลอื่นๆ
10.1.1 การแก)ไขข)อมูลส"วนตัว ใหผูใชงานกดไปที่
[หมายเลข 1] เพื่อทําการแกไข
ขอมูลส#วนตัวของผูใชงาน [หมายเลข 2] จากนั้นใหผูใชงานทําการบันทึกขอมูล [หมายเลข 3] ดังรูป

รูปที่ 28 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลส#วนตัว
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1.2 การเพิ่มข)อมูลผู)รับแบบกําหนดเอง ใหผูใชงานคลิกคําว#า “เพิ่มผูรับ” [หมายเลข 1]
จากนั้นใหผูใชงานคลิกคําว#า “กําหนดเอง” [หมายเลข 2] จากนั้นใหผูใชงานสามารถระบุขอมูล
ส#วนตัว [หมายเลข 3] เมื่อทําการระบุขอมูลส#วนตัวเสร็จแลว ใหผูใชงานทําการบันทึกขอมูล
[หมายเลข 4] ดังรูป

รูปที่ 29 แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลผูรับแบบกําหนดเอง
10.1.3 การเพิ่มผู)รับด)วย ID/โทรศัพท ใหผูใชงานคลิกคําว#า “เพิ่มผูรับ” [หมายเลข 1]
จากนั้นใหผูใชงานคลิกคําว#า “ID/โทรศัพทG” [หมายเลข 2] ดังรูป

รูปที่ 30 แสดงหนาจอการเพิ่มผูรับดวย ID/โทรศัพทG
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บริษัท นิ่มเอ็กซเพรส จํากัด
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1.4 การค)นหาจุดส"งสินค)า ใหผูใชงานคลิกคําว#า “คนหาจุดส#งสินคา” จากนั้นระบบจะ
แสดงขอมูลจุดส#งสินคา สามารถเลือก ภาค [หมายเลข 1] และ จังหวัด [หมายเลข 2] ดังรูป

รูปที่ 31 แสดงหนาจอการคนหาจุดส#งสินคา
10.1.5 การคํานวณค"าขนส"ง ใหผูใชงานคลิกคําว#า “คํานวณค#าขนส#ง” จากนั้นระบบจะ
แสดงขอมูลการคํานวณค#าขนส#ง โดยที่ผูใชงานสามารถกรอกจังหวัดตนทาง [หมายเลข 1] จังหวัด
ปลายทาง [หมายเลข 2] ปริมาตร [หมายเลข 3] และกด “คํานวณ” [หมายเลข 4] และหากผูใชงาน
ตองการคํานวณอีกครั้งสามารถกดไดที่ “เริ่มใหม#” [หมายเลข 5] กรณี คํานวณค#าขนส#งที่มีค#าขาม
เกาะระบบจะแสดงผลลัพธGการคํานวณค#าขนส#งและค#าขามเกาะ [หมายเลข 6] ดังรูป

รูปที่ 32 แสดงหนาจอการคํานวณค#าขนส#ง
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1.6 การเรียกดูรายงานผลการจัดส"ง ใหผูใชงานคลิกคําว#า “รายงาน” จากนั้นระบบจะ
แสดงเงื่อนไขการคนหารายงาน จากนั้นใหผูใชงานทําการระบุวันที่ที่ตองการเรียกดูรายงาน
[หมายเลข 1] และทําการเรียกประเภทในการเรียกดู [หมายเลข 2] แลวใหผูใชงานคลิกคําว#า “ส#ง
รายงานไปยังอีเมลลG” [หมายเลข 3] ดังรูป

รูปที่ 33 แสดงหนาจอการเรียกดูรายงานผลการจัดส#ง
10.1.7 การบริการของเรา ใหผูใชงานคลิกคําว#า “บริการของเรา” จากนั้นระบบจะแสดง
ขอมูลการบริการของบริษัทนิ่มเอ็กซGเพรส ดังรูป

รูปที่ 34 แสดงหนาจอการบริการของเรา
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บริษัท นิ่มเอ็กซเพรส จํากัด
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1.8 การติดต"อเรา ใหผูใชงานคลิกคําว#า “ติดต#อเรา” จากนั้นระบบจะแสดงขอมูลการ
ติดต#อบริษัทนิ่มเอ็กซGเพรส ดังรูป

รูปที่ 35 แสดงหนาจอการติดต#อเรา
10.1.9 การแนะนําบริการ ใหผูใชงานคลิกคําว#า “แนะนําบริการ” จากนั้นระบบจะแสดง
ขอมูลการแนะนําบริการของบริษัทนิ่มเอ็กซGเพรส ดังรูป

รูปที่ 36 แสดงหนาจอการแนะนําบริการ
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1.10 การสมัครเปdด Drop Point ใหผูใชงานคลิกคําว#า “สมัครเปด Drop Point”
จากนั้นระบบจะแสดงขอมูลการสมัครการเปด Drop Point ของบริษัทนิ่มเอ็กซGเพรส ดังรูป

รูปที่ 37 แสดงหนาจอการสมัครเปด Drop Point
10.1.11 การสมัครงาน ใหผูใชงานคลิกคําว#า “สมัครงาน” จากนั้นระบบจะแสดงขอมูลการ
สมัครงานของบริษัทนิ่มเอ็กซGเพรส ดังรูป

รูปที่ 38 แสดงหนาจอการสมัครงาน
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ขั้นตอนการออกจากระบบ
11.1 การออกจากระบบ ใหผูใชงานคลิกเลือกคําว#า “LOGOUT” เพื่อทําการออกจากระบบนิ่มเอ็กซG
เพรส ดังรูป

รูปที่ 39 แสดงหนาจอการออกจากระบบ

12. การติดตั้ง Application
- สําหรับลูกค)าเก"า ใหลบ Application ออกก#อน แลวจึง ดาวนGโหลด
Application ที่ Play Store ใหม#อีกครั้ง

- สําหรับลูกค)ารายใหม" สามารถดาวนGโหลด Nim Express
Application ที่ Play store ไดเลย
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