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1. ข้ันตอนการเข%า Application NIM Express 
1.1 การเข%าสู>ระบบ Application NIM Express ให�ผู�ใช�งานกดไปท่ี Applications NIM Express 

ดังรูป 
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รูปท่ี 1 แสดงรูปภาพ Applications NIM Express 

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

[หมายเลข 2] และระบุรหัสผ#าน [หมายเลข 3] แล�วคลิกคําว#า “ขอรหัสยืนยัน” [หมายเลข 4] จากนั้นทาง
บริษัทนิ่มเอ็กซDเพรสจะส#งรหัส OTP มายังหมายเลขโทรศัพทDของผู�ใช�งาน [หมายเลข 5] ให�ผู�ใช�งานทําการะบุ
รหัส OTP ลงในช#อง [หมายเลข 6] จากนั้นให�ผู�ใช�งานกดปุ̀ม “สมัคร” [หมายเลข 7] ดังรูป 

 

  
 

รูปท่ี 2 แสดงหน�าจอการหลัก Applications NIM Express 

2.2 การแก%ไขโปรไฟล� ให�ผู�ใช�งานกดไปท่ีรูปโปรไฟลD [หมายเลข 1] และกดไปท่ีปุ`มต้ังค#าคําว#า “แก�ไข
โปรไฟลD” [หมายเลข 2] จากนั้นให�ผู�ใช�งานทําการเปลี่ยนรูป [หมายเลข 3] ระบุข�อมูลส#วนตัว [หมายเลข 4] 
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เช#น ชื่อแสดง NIM ID ข�อความสถานะ ชื่อบริษัท ชื่อนามสกุล และเบอรDโทร เปVนต�น เม่ือทําการระบุข�อมูล
ส#วนตัวเสร็จแล�ว ให�ผู�ใช�งานทําการบันทึกข�อมูล [หมายเลข 5] ดังรูป 

 

    
 

    
 

รูปท่ี 3 แสดงหน�าจอการแก�ไขโปรไฟลD 
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3.ข้ันตอนการเข%าสู>ระบบ Application NIM Express 
3.1 การเข%าสู>ระบบ Application NIM Express ให�ผู�ใช�งานเลือก “เข�าสู#ระบบ” [หมายเลข 1] 

แล�วทําการระบุเบอรDโทรศัพทDและรหัสผ#าน [หมายเลข 2] จากนั้นกดปุ̀ม “เข�าสู#ระบบ” [หมายเลข 3] ดังรูป 
 

 

รูปท่ี 4 แสดงหน�าจอการเข�าสู#ระบบ 
**  ผู�ใช�งานสามารถเลือก “จดจํารหัสผ�าน” เพ่ือให�แอพลิเคชั่นจํารหัสผ�านของผู�ใช�งาน เพ่ือให�สะดวก

ต�อการเข�าแอพลิเคชั่นในครั้งต�อไป ** 

4. ข้ันตอนการลืมรหัสผ>าน 
4.1 การลืมรหัสผ>าน กรณี ส>งเข%า E-mail ให�ผู�ใช�งานกดปุ̀ม “ลืมรหัสผ#าน” [หมายเลข 1] เพ่ือทํา

การขอรหัสผ#านใหม# โดยระบุอีเมลD [หมายเลข 2] จากนั้นให�ผู�ใช�งานกดปุ̀ม “ยืนยัน” [หมายเลข 3] ดังรูป 

  
รูปท่ี 5 แสดงหน�าจอการลืมรหัสผ#าน กรณี ส#งเข�า E-mail 
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4.2 การลืมรหัสผ>าน กรณี ส>งเข%าเบอร�มือถือ ให�ผู�ใช�งานกดปุ̀ม “ลืมรหัสผ#าน” [หมายเลข 1] เพ่ือทํา
การขอรหัสผ#าน โดยระบุหมายเลขโทรศัพทDของผู�ใช�งาน [หมายเลข 2] จากนั้นให�ผู�ใช�งานกดปุ̀ม “ขอรหัส
ยืนยัน” [หมายเลข 3] ระบบจะทําการส#งรหัสยืนยันให�ผู�ใช�งาน [หมายเลข 4] จากนั้นให�ผู�ใช�งานทําการระบุ
รหัสยืนยัน [หมายเลข 5] และกด “ยืนยัน” [หมายเลข 6]  เพ่ือรับรหัสผ#าน [หมายเลข 7] ดังรูป 

 

     

รูปท่ี 6 แสดงหน�าจอการลืมรหัสผ#าน กรณี ส#งเข�าเบอรDมือถือ 

5. แนะนําเมนูแอพพลิเคช่ัน เมนูแอพพลิเคชั่นมีท้ังหมด 5 เมนู คือ ส#งสินค�า แจ�งเตือน ไทมDไลนD 
สถานะ และ อ่ืนๆ ดังต#อไปนี้ 

5.1 เมนูส>งสินค%า จะแสดงชื่อผู�ใช�งานและผู�รับท้ังหมด แล�วผู�ใช�งานสามารถเลือกผู�ใช�งาน
เพ่ือทําการสร�างบิลส#งสินค�า 

5.2 เมนูแจ%งเตือน จะแสดงข�อมูลการแจ�งเตือนของการจัดส#งสินค�า ในรูปแบบของข�อความ  
5.3 เมนูไทม�ไลน� จะแสดงข#าวสารประชาสัมพันธDของทางบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส 
5.4 เมนูสถานะสินค%า จะแสดงรายการบิลและสถานะของบิล เพ่ือท่ีติดตามสถานะ การ

จัดส#งสินค�าของทางบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส 
5.5 เมนูอ่ืนๆ จะแสดงเมนูการใช�งานและบริการต#างๆของทางบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส 
 

 

รูปท่ี 7 แสดงหน�าจอการแนะนําเมนูแอพพลิเคชั่น 
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6. ข้ันตอนการเรียกดูข%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 

 

รูปท่ี 8 แสดงหน�าจอการเรียกดูข�อมูลผู�ติดต#อ 
6.1.1 การแนะนําผู%ติดต>อ ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ีได�รับการแนะนําผู�ติดต#อ [หมายเลข 

1] และให�ผู�ใช�งานกดปุ̀ม  เพ่ือเพ่ิมผู�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] จากนั้นให�ผู�ใช�งานทําการเปลี่ยนรูป [หมายเลข 
3] และระบุข�อมูลส#วนตัว [หมายเลข 4] เม่ือทําการระบุข�อมูลส#วนตัวเสร็จแล�ว ให�ผู�ใช�งานทําการ
บันทึกข�อมูล [หมายเลข 5] ดังรูป 

 
รูปท่ี 10 แสดงหน�าจอการเพ่ิมข�อมูลผู�รับแบบกําหนดเอง 

6.1.3 การแก%ไขข%อมูลผู%ติดต>อแบบกําหนดเอง ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ีจะทําการแก�ไข
ข�อมูลผู�ติดต#อแบบกําหนดเอง [หมายเลข 1] และให�ผู�ใช�งานกดปุ̀ม “แก�ไขข�อมูล” [หมายเลข 2] 
จากนั้นระบบจะแสดงข�อมูลผู�ติดต#อแบบกําหนดเอง [หมายเลข 3] ดังรูป 
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รูปท่ี 11 แสดงหน�าจอการแก�ไขข�อมูลผู�ติดต#อแบบกําหนดเอง 

6.1.4 การเพ่ิมผู%รับด%วย ID/โทรศัพท� ให�ผู�ใช�งานคลิกรูปไอคอน  [หมายเลข 1] แล�ว
ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “ID/โทรศัพทD” [หมายเลข 2] จากนั้นเลือกประเภทการค�นหา [หมายเลข 3] 
และ ระบุข�อมูลในการค�นหา [หมายเลข 4] จากนั้นกด “เพ่ิมผู�รับสินค�า” [หมายเลข 5] ดังรูป 

รูปท่ี 12 แสดงหน�าจอการเพ่ิมผู�รับด�วย ID/โทรศัพทD 
6.1.5 การแก%ไขข%อมูลผู%ติดต>อแบบเพ่ิมด%วย NiM ID/เบอร�โทรศัพท� ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือก

รายชื่อท่ีจะทําการแก�ไขข�อมูลผู�ติดต#อแบบ NiM ID/เบอรDโทรศัพทD [หมายเลข 1] และให�ผู�ใช�งานกด
ปุ̀ม “ ” [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดงชื่อท่ีแสดงท่ีต�องการแก�ไข [หมายเลข 3] และกด 
“บันทึก” [หมายเลข 4] ดังรูป 
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รูปท่ี 13 แสดงหน�าจอการแก�ไขข�อมูลผู�ติดต#อแบบเพ่ิมด�วย NiM ID/เบอรDโทรศัพทD 

6.1.6 การลบข%อมูลผู%ติดต>อ ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ีจะทําการลบข�อมูลค�างไว�ประมาณ 
1-2 วินาที [หมายเลข 1] จากนั้นระบบจะแสดงแทบเมนูข้ึนมาอัตโนมัติแล�วให�ผู�ใช�งานเลือกคําว#า 
“ลบข�อมูล” [หมายเลข 2] และระบบจะแสดงข�อความยืนยันการลบข�อมูล [หมายเลข 3] ดังรูป 

    

รูปท่ี 14 แสดงหน�าจอการลบข�อมูลผู�ติดต#อ 

6.1.7 การค%นหาช่ือผู%รับ ผู�ใช�งานสามารถพิมพDรายชื่อท่ีต�องการค�นหาท่ีช#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 

 



 
 

NIM Express หนา้ 14 

 

บริษัทนิ่มเอ็กซ�เพรส จํากัด 
ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

19/28-30 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ติดต#อ09-0554-1988 ต#อ 1451 E-mail it.ops@nimexpress.com 

 

   

รูปท่ี 15 แสดงหน�าจอการค�นหาชื่อผู�รับ 

6.1.8 การเพ่ิมรายการโปรด ผู�ใช�งานสามารถเลือกผู�ติดต#อเพ่ือต้ังค#าให�เปVนรายการโปรดได� 

โดยท่ีเลือกรายชื่อผู�ติดต#อ [หมายเลข 1] จากนั้นกดท่ีรูปดาว  [หมายเลข 2] ดังรูป 

   

รูปท่ี 16 แสดงหน�าจอการเพ่ิมรายการโปรด 
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6.1.9 การสร%างบิลส>งสินค%า ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ีจะทําการส#งสินค�า [หมายเลข 1] 
และให�ผู�ใช�งานกดปุ̀ม “ส#งสินค�า” [หมายเลข 2] แล�วทําการระบุรายการสินค�า และจํานวนสินค�า 
[หมายเลข 3] แล�วให�ผู�ใช�งานกดปุ̀ม “บันทึกรายการสินค�าเข�าระบบ” [หมายเลข 4] จากนั้นให�
ผู�ใช�งานกดปุ̀ม “ยืนยัน” [หมายเลข 5] จากนั้นให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกวิธีการส#งมอบสินค�า เช#น ส#งเองท่ี
สาขา [หมายเลข 6] หรือ ให�เข�ารับสินค�า (Door To Door) [หมายเลข 7] กรณีผู�ใช�งานเลือกวิธีส#ง
มอบสินค�า ให�เข�ารับสินค�า (Door To Door) จากนั้นจะมีเง่ือนไขการส#งสินค�า (Door To Door) ให�
ผู�ใช�งานกด “ยอมรับ” [หมายเลข 7.1] ยืนยันการยอมรับเง่ือนไข [หมายเลข 7.2] กรณีผู�ใช�งานเลือก
วิธีส#งมอบสินค�า ให�เข�ารับสินค�า (Door To Door) ผู�ใช�งานต�องทําการ “ระบุพิกัดการเข�ารับ” แล�วกด 
“ตกลง” [หมายเลข 7.3] จากนั้นยืนยันท่ีอยู#เข�ารับสินค�า โดยระบุวันท่ีนัดรับ [หมายเลข 7.4] เสร็จ
แล�วกด “บันทึก” [หมายเลข 7.5] ดังรูป หน�าต#อไป 
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รูปท่ี 17 แสดงหน�าจอการสร�างบิลสินค�า 
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6.1.10 การสร%างบิลส>งสินค%า แบบ เก็บเงินปลายทาง [COD] ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อ
ท่ีจะทําการส#งสินค�า [หมายเลข 1] และให�ผู�ใช�งานกดปุ̀ม “ส#งสินค�า” [หมายเลข 2] แล�วทําการระบุ
รายการสินค�า และจํานวนสินค�า [หมายเลข 3] แล�วให�ผู�ใช�งานกดปุ̀ม “บันทึกรายการสินค�าเข�า
ระบบ” [หมายเลข 4] แล�วให�ผู�ใช�งาน  “เก็บเงินปลายทาง” [หมายเลข 5] ระบุจํานวนเงิน COD 
[หมายเลข 6] แล�วกด“ยืนยัน” [หมายเลข 7] จากนั้นให�ผู�ใช�งานตรวจเช็คข�อมูลในหน�าสรุปข�อมูลการ
ส#งสินค�าอีกครั้งแล�วทําการกด “ยืนยัน” [หมายเลข 8] ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกวิธีการส#งมอบสินค�า เช#น 
ส#งเองท่ีสาขา [หมายเลข 9] หรือ ให�เข�ารับสินค�า (Door To Door) [หมายเลข 10] จากนั้นจะมี
เง่ือนไขการส#งสินค�า (Door To Door) ให�ผู�ใช�งานกด “ยอมรับ” [หมายเลข 10.1] ยืนยนัการยอมรับ
เง่ือนไข [หมายเลข 10.2] กรณีผู�ใช�งานเลือกวิธีส#งมอบสินค�า ให�เข�ารับสินค�า (Door To Door) 
ผู�ใช�งานต�องทําการ “ระบุพิกัดการเข�ารับ” แล�วกด “ตกลง” [หมายเลข 10.3] จากนั้นยืนยันท่ีอยู#เข�า
รับสินค�า โดยระบุวันท่ีนัดรับ [หมายเลข 10.4] เสร็จแล�วกด “บันทึก” [หมายเลข 10.5] ดังรูป 
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รูปท่ี 18 แสดงหน�าจอการสร�างบิลสินค�า แบบ เก็บเงินปลายทาง [COD] 
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กรณี ผู�ส#งสินค�ายังไม#ได�เพ่ิมบัญชีธนาคาร สําหรับการโอนเงิน COD ระบบจะแสดงข�อความแจ�งเตือน
ว#า “ไม#สามารถใช�บริการเก็บเงินปลายทางได� ต�องใส#ข�อมูลบัญชีธนาคารในข�อมูลโปรไฟลD” [หมายเลข 1] 
จากนั้นให�ผู�ใช�งานกลับไปแก�ไขข�อมูลโปรไฟลDของผู�ใช�งาน เพ่ือเพ่ิมบัญชีธนาคาร [หมายเลข 2] ดังรูป 

**หมายเหตุ เลขท่ีบัญชีธนาคาร ต%องเป_นธนาคารกรุงไทย กสิกรไทย และไทยพาณิชย� เท>านั้น 

      

กรณี ผู�รับปลายทางเปVนพ้ืนท่ีจัดส#งพิเศษและพ้ืนท่ีไม#จัดส#ง ระบบจะทําการแจ�งเตือนพ้ืนท่ีจัดส#งพิเศษ 
[หมายเลข 1] และพ้ืนท่ีไม#จัดส#ง [หมายเลข 2] ดังรูป 

     
** หมายเหตุ เม่ือผู�ใช�งานทําการสร�างบิลส#งสินค�าเสร็จแล�ว ระบบจะดึงข�อมูลบิลมาท่ีเมนูสถานะ

สินค�า โดยให�ผู�ใช�งานคลิกเข�าไปท่ีเมนู “สถานะสินค%า” สถานะของบิลจะเปVนคําว#า “สร%างบิลยังไม>ได%รับเข%า
ระบบ” 
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6.1.1 การเรียกดูประวัติส>งสินค%า ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ีจะทําการเรียกดูประวัติส#ง
สินค�า [หมายเลข 1] และให�ผู�ใช�งานกดปุ̀ม “ประวัติการส#ง” [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดง
รายการสถานะสินค�า [หมายเลข 3] เม่ือผู�ใช�คลิกเลขท่ีบิลหมายเลข 3 ระบบจะแสดงรายละเอียดบิล 
เช#น ชื่อผู�รับ เลขท่ีบิล และรายละเอียดสินค�า [หมายเลข 4] ดังรูป 

 

    

     

รูปท่ี 19 แสดงหน�าจอการเรียกดูประวัติส#งสินค�า 
 
*** เม่ือผู�ใช�งานต�องการนําข�อมูลบิลท่ีสร�างไปใช�งานท่ีศูนยDบริการของ NIM Express ให�ผู�ใช�งานแจ�ง

เลขท่ีบิลให�กับพนักงานท่ีศูนยDบริการเพ่ือทําการรับข�อมูลการสร�างบิลเข�าสู#ระบบ โดยเรียกดูข�อมูลบิลได�จาก
ประวัติการส#งสินค�า ข�อ 6.1.11*** 
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7. ข้ันตอนการเรียกดูข%อความแจ%งเตือน 
7.1 การเรียกดูข%อความแจ%งเตือน กรณีเป_นผู%ส>งสินค%า ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคําว#า “แจ�งเตือน” 

[หมายเลข 1] แล�วทําการค�นหาข�อความแจ�งเตือนจากข�อมูลรายชื่อ [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดงข�อมูล
รายชื่อมาให� [หมายเลข 3] กรณีการแจ�งเตือนเปVน Door To Door ผู�ใช�งานยังสามารถดาวโหลด
ใบเสร็จรับเงิน Door To Door [หมายเลข 4] ดังรูป 

 

     
 

รูปท่ี 20 แสดงหน�าจอข�อความแจ�งเตือน กรณีเปVนผู�ส#งสินค�า 
7.2 การเรียกดูข%อความแจ%งเตือน กรณี เป_นผู%รับสินค%า ระบบจะทําการส#งข�อความแจ�งเตือน

อัตโนมัติ โดยใช�ชื่อ “NiMExpress” [หมายเลข 1] ดังรูป 

  
รูปท่ี 21 แสดงหน�าจอข�อความแจ�งเตือน กรณีเปVนผู�รับสินค�า 
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8. ข้ันตอนการเรียกดูข%อความไทม�ไลน� 
8.1 การเรียกดูข%อความไทม�ไลน� ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคําว#า “ไทมDไลนD” ระบบจะแสดงข�อมูลข#าวสาร 

หรือโปรโมชั่นต#างๆ เก่ียวกับบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรสในหน�าไทมDไลนD กรณี มีข#าวใหม# หรือ ข#าวสําคัญจะแสดงการ
แจ�งเตือนของข#าวใหม#นั้นๆ ดังรูป 

 

รูปท่ี 22 แสดงหน�าจอการเรียกดูข�อความไทมDไลนD 
9. ข้ันตอนการเรียกดูสถานะส>ง/รับสินค%า 

เมนูนี้ จะแสดงสถานะของการส�งสินค�า และ การรับสินค�า ของผู�ใช�งาน ในกรณีท่ีผู�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” เพ่ือดูสถานะการจัดส�งสินค�า ดังต�อไปนี้ 

9.1 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 23 แสดงหน�าจอการเรียกดูสถานะส#งสินค�า 
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9.2 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] ให�กดไปท่ี
เลข Tracking จะมีข�อมูลเก่ียวกับการเข�ารับสินค�า Door To Door และดาวนDโหลดใบเสร็จรับเงิน Door To 
Door ได� [หมายเลข 4] 

        

รูปท่ี 24 แสดงหน�าจอการเรียกดูสถานะส#งสินค�า กรณีให�เข�ารับสินค�า Door To Door 

9.3 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 25 แสดงหน�าจอการเรียกดูสถานะรับสินค�า 
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** หมายเหตุ เม่ือผู�ใช�งานทําการสร�างบิลส#งสินค�าเสร็จแล�ว ระบบจะดึงข�อมูลบิลมาท่ีเมนูสถานะ
สินค�า โดยให�ผู�ใช�งานคลิกเข�าไปท่ีเมนู “สถานะสินค%า” สถานะของบิลจะเปVนคําว#า “สร%างบิลยังไม>ได%รับเข%า
ระบบ” ดังรูป 

 

10. ข้ันตอนการเรียกดูข%อมูลอ่ืนๆ 
10.1 การเรียกดูข%อมูลอ่ืนๆ ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคําว#า “อ่ืนๆ” เพ่ือทําการการจัดการข�อมูลอ่ืนๆ เช#น

เพ่ิมข�อมูลผู�รับ ส#งเสริมการขาย ค�นหาจุดบริการ คํานวณค#าขนส#ง ติดต#อเรา แนะนําบริการ สมัครเป�ด Drop 
point และสมัครงาน ดังรูป 

 

 

รูปท่ี 26 แสดงหน�าจอการเรียกดูข�อมูลอ่ืนๆ 
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10.1.1 การแก%ไขข%อมูลส>วนตัว ให�ผู�ใช�งานกดไปท่ี  [หมายเลข 1] เพ่ือทําการแก�ไข
ข�อมูลส#วนตัวของผู�ใช�งาน [หมายเลข 2] จากนั้นให�ผู�ใช�งานทําการบันทึกข�อมูล [หมายเลข 3] ดังรูป 

  

รูปท่ี 27 แสดงหน�าจอการแก�ไขข�อมูลส#วนตัว 

10.1.2 การเพ่ิมข%อมูลผู%รับแบบกําหนดเอง ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “เพ่ิมผู�รับ” [หมายเลข 1] 
จากนั้นให�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 

   

รูปท่ี 28 แสดงหน�าจอการเพ่ิมข�อมูลผู�รับแบบกําหนดเอง 
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10.1.3 การเพ่ิมผู%รับด%วย ID/โทรศัพท� ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “เพ่ิมผู�รับ” [หมายเลข 1] 
จากนั้นให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “ID/โทรศัพทD” [หมายเลข 2] ดังรูป 

 

รูปท่ี 29 แสดงหน�าจอการเพ่ิมผู�รับด�วย ID/โทรศัพทD 

10.1.4 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 30 แสดงหน�าจอการค�นหาจุดส#งสินค�า 
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10.1.5 การคํานวณค>าขนส>ง ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “คํานวณค#าขนส#ง” จากนั้นระบบจะ
แสดงข�อมูลการคํานวณค#าขนส#ง โดยท่ีผู�ใช�งานสามารถกรอกจังหวัดต�นทาง [หมายเลข 1]   จังหวัด
ปลายทาง [หมายเลข 2]   ปริมาตร [หมายเลข 3]   และ กด คํานวณ [หมายเลข 4]   และหาก
ผู�ใช�งานต�องการคํานวณอีกครั้งสามารถกดได�ท่ี เริ่มใหม# [หมายเลข 5] กรณี คํานวณค#าขนส#งท่ีมีค#า
ข�ามเกาะระบบจะแสดงผลลัพธDการคํานวณค#าขนส#งและค#าข�ามเกาะ [หมายเลข 6] ดังรูป 

   
 

รูปท่ี 31 แสดงหน�าจอการคํานวณค#าขนส#ง 

10.1.6 การเรียกดูรายงานผลการจัดส>ง ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “รายงาน” จากนั้นระบบจะ
แสดงเง่ือนไขการค�นหารายงาน จากนั้นให�ผู�ใช�งานทําการระบุวันท่ีท่ีต�องการเรียกดูรายงาน 
[หมายเลข 1] และทําการเรียกประเภทในการเรียกดู [หมายเลข 2] แล�วให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “ส#ง
รายงานไปยังอีเมลลD” [หมายเลข 3] ดังรูป 

    

รูปท่ี 32 แสดงหน�าจอการเรียกดูรายงานผลการจัดส#ง 
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10.1.7 การบริการของเรา ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “บริการของเรา” จากนั้นระบบจะแสดง
ข�อมูลการบริการของบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส ดังรูป 

  

รูปท่ี 33 แสดงหน�าจอการบริการของเรา 
 

10.1.8 การติดต>อเรา ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “ติดต#อเรา” จากนั้นระบบจะแสดงข�อมูลการ
ติดต#อบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส ดังรูป 

  
 

รูปท่ี 34 แสดงหน�าจอการติดต#อเรา 
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10.1.9 การแนะนําบริการ ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “แนะนําบริการ” จากนั้นระบบจะแสดง
ข�อมูลการแนะนําบริการของบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส ดังรูป 

   

รูปท่ี 35 แสดงหน�าจอการแนะนําบริการ 
10.1.10 การสมัครเปbด Drop Point ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “สมัครเป�ด Drop Point” 

จากนั้นระบบจะแสดงข�อมูลการสมัครการเป�ด Drop Point ของบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส ดังรูป 

   
 

รูปท่ี 36 แสดงหน�าจอการสมัครเป�ด Drop Point 
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10.1.11 การสมัครงาน ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “สมัครงาน” จากนั้นระบบจะแสดงข�อมูลการ
สมัครงานของบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส ดังรูป 

 

   
 

รูปท่ี 37 แสดงหน�าจอการสมัครงาน 

11. ข้ันตอนการออกจากระบบ 
11.1 การออกจากระบบ ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคําว#า “LOGOUT” เพ่ือทําการออกจากระบบนิ่มเอ็กซD

เพรส ดังรูป 

 

รูปท่ี 38 แสดงหน�าจอการออกจากระบบ 
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12. การติดต้ัง Application 
- สําหรับลูกค%าเก>า ให�ลบ Application ออกก#อน แล�วจึง ดาวนDโหลด 

Application ที่ Play Store ใหม#อีกคร้ัง 

- สําหรับลูกค%ารายใหม> สามารถดาวนDโหลด NimExpress 
Application ที่ Play store ได�เลย 
 

 


