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1. ข้ันตอนการเข%าโปรแกรม NIM EXPRESS 
1.1 การเข%าสู5โปรแกรม NIM Express ให�ผู�ใช�งานกดไปท่ี www.nimexpress.com [หมายเลข 1] 

แล�วทําการระบุชื่อผู�ใช�งานและรหัสผ#าน [หมายเลข 2] จากนั้นกดปุZม “เข�าสู#ระบบ” [หมายเลข 3] ดังรูป 
 

 

รูปท่ี 1 แสดงหน�าจอการเข�าโปรแกรม 

2. ข้ันตอนการลืมรหัสผ5านใหม5 
2.1 การลืมรหัสผ5าน กรณี ส5งเข%า E-mail ให�ผู�ใช�งานกดปุZม “ลืมรหัสผ#าน” [หมายเลข 1] เพ่ือทํา

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

   
 

รูปท่ี 2 แสดงหน�าจอการลืมรหัสผ#าน กรณี ส#งเข�า E-mail 
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2.2 การลืมรหัสผ5าน กรณี ส5งเข%าเบอร�มือถือ ให�ผู�ใช�งานกดปุZม “ลืมรหัสผ#าน” [หมายเลข 1] เพ่ือทํา
การขอรหัสผ#าน โดยระบุหมายเลขโทรศัพทDของผู�ใช�งาน [หมายเลข 2] จากนั้นให�ผู�ใช�งานกดปุZม “ขอรหัส
ยืนยัน” [หมายเลข 3] ระบบจะทําการส#งรหัสยืนยันให�ผู�ใช�งาน [หมายเลข 4] จากนั้นให�ผู�ใช�งานทําการระบุ
รหัสยืนยันและกด “ยืนยัน” [หมายเลข 5]  ดังรูป 

 

   
 

รูปท่ี 3 แสดงหน�าจอการลืมรหัสผ#าน กรณี ส#งเข�าเบอรDมือถือ 
 

3. แนะนําเมนูแอพพลิเคช่ัน 
 - เมนูแอพพลิเคชั่นมีท้ังหมด 6 เมนู คือ ส#งสินค�า แจ�งเตือน ไทมDไลนD สถานะ และ อ่ืนๆ ดังต#อไปนี้ 

3.1 เมนูส5งสินค%า จะแสดงชื่อผู�ใช�งานและผู�รับท้ังหมด แล�วผู�ใช�งานสามารถเลือกผู�ใช�งาน
เพ่ือทําการสร�างบิลส#งสินค�า 

3.2 เมนูแจ%งเตือน จะแสดงข�อมูลการแจ�งเตือนของการจัดส#งสินค�า ในรูปแบบของข�อความ  
3.3 เมนูไทม�ไลน� จะแสดงข#าวสารประชาสัมพันธDของทางบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส 
3.4 เมนูสถานะสินค%า จะแสดงรายการบิลและสถานะของบิล เพ่ือท่ีติดตามสถานะ การ

จัดส#งสินค�าของทางบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส 
3.5 เมนูรายงาน จะแสดงรายงานการส#งสินค�าของทางบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส 
3.6 เมนูอ่ืนๆ จะแสดงเมนูการใช�งานและบริการต#างๆ ของทางบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส 
 

 

 
 

รูปท่ี 4 แสดงหน�าจอการแนะนําเมนูแอพพลิเคชั่น 
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3. ข้ันตอนการเรียกดูข%อมูลส5งสินค%า 

3.1 การจัดการข%อมูลของผู%ใช%งานและผู%ติดต5อ ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคําว#า “ส#งสินค�า” เพ่ือทําการ
จัดการของผู�ใช�งานและข�อมูลผู�รับสินค�า เช#น แนะนําผู�ติดต#อ ผู�ติดต#อรายใหม# และผู�รับสินค�า ดังรูป 

 

รูปท่ี 5 แสดงหน�าจอการจัดการข�อมูลของผู�ใช�งานและผู�ติดต#อ 

3.1.1 การแก%ไขโปรไฟล� ให�ผู�ใช�งานกดไปท่ีรูปโปรไฟลD [หมายเลข 1] และกดไปท่ีปุZมต้ังค#า
คําว#า “แก�ไขโปรไฟลD” [หมายเลข 2] จากนั้นให�ผู�ใช�งานสามารถเปลี่ยนรูป [หมายเลข 3] ระบุข�อมูล
ส#วนตัว [หมายเลข 4] เช#น ชือ่แสดง NIM ID ข�อความสถานะ ชื่อบริษัท ชื่อนามสกุล และเบอรDโทร 
เปVนต�น เม่ือทําการระบุข�อมูลส#วนตัวเสร็จแล�ว ให�ผู�ใช�งานทําการบันทึกข�อมูล [หมายเลข 5] ดังรูป 
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รูปท่ี 6 แสดงหน�าจอการแก�ไขโปรไฟลD 
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3.1.2 การแนะนําผู%ติดต5อ ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ีได�รับการแนะนําผู�ติดต#อ [หมายเลข 
1] และให�ผู�ใช�งานกดปุZม  เพ่ือเพ่ิมผู�ติดต#อ [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อผู�ติดต#อ
ข้ึนมาในหัวข�อ “ผู�ติดต#อรายใหม#” [หมายเลข 3] ดังรูป 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 แสดงหน�าจอการแนะนําผู�ติดต#อ 
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3.1.3 การเพ่ิมข%อมูลผู%รับแบบกําหนดเอง ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “เพ่ิมผู�รับ” [หมายเลข 1] 
จากนั้นให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “กําหนดเอง” [หมายเลข 2] จากนั้นให�ผู�ใช�งานทําการเปลี่ยนรูป 
[หมายเลข 3] ระบุข�อมูลส#วนตัว [หมายเลข 4] เม่ือทําการระบุข�อมูลส#วนตัวเสร็จแล�ว ให�ผู�ใช�งานทํา
การบันทึกข�อมูล [หมายเลข 5] ดังรูป 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 8 แสดงหน�าจอการเพ่ิมข�อมูลผู�รับแบบกําหนดเอง 
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3.1.4 การแก%ไขข%อมูลผู%ติดต5อแบบกําหนดเอง ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ีจะทําการแก�ไข
ข�อมูลผู�ติดต#อแบบกําหนดเอง [หมายเลข 1] และให�ผู�ใช�งานกดปุZม “แก�ไขข�อมูล” [หมายเลข 2] 
จากนั้นระบบจะแสดงข�อมูลผู�ติดต#อแบบกําหนดเอง [หมายเลข 3] ดังรูป 

 
 

 
 

 

 

รูปท่ี 9 แสดงหน�าจอการแก�ไขข�อมูลผู�ติดต#อแบบกําหนดเอง 
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3.1.5 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 10 แสดงหน�าจอการเพ่ิมผู�รับด�วย ID/โทรศัพทD 
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3.1.6 การแก%ไขข%อมูลผู%ติดต5อแบบเพ่ิมด%วย NiM ID/เบอร�โทรศัพท� ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือก
รายชื่อท่ีจะทําการแก�ไขข�อมูลผู�ติดต#อแบบNiM ID/เบอรDโทรศัพทD [หมายเลข 1] และให�ผู�ใช�งานกดปุZม
“ ” [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดงชื่อท่ีแสดงท่ีต�องการแก�ไข [หมายเลข 3] และกด 
“บันทึก” [หมายเลข 4] ดังรูป 

 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 11 แสดงหน�าจอการแก�ไขข�อมูลผู�ติดต#อแบบเพ่ิมด�วย NiM ID/เบอรDโทรศัพทD 
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3.1.7 การลบข%อมูลผู%ติดต5อ ให�ผู�ใช�งานคลิกท่ี  จากนั้นระบบจะแสดงแทบเมนูข้ึนมา
อัตโนมัติแล�วให�ผู�ใช�งานเลือกคําว#า“ลบข�อมูล” [หมายเลข 1] และระบบจะแสดงข�อความยืนยันการ
ลบข�อมูล [หมายเลข 2] ดังรูป 

 
 

 

รูปท่ี 12 แสดงหน�าจอการลบข�อมูลผู�ติดต#อ 

3.1.8 การค%นหาช่ือผู%รับ ผู�ใช�งานสามารถพิมพDรายชื่อท่ีต�องการค�นหาท่ีช#องค�นหาผู�รับสินค�า 
[หมายเลข 1] จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อท่ีค�นหา [หมายเลข 2] ดังรูป 
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รูปท่ี 13 แสดงหน�าจอการค�นหาชื่อผู�รับ 

3.1.9 การเพ่ิมรายการโปรด ผู�ใช�งานสามารถเลือกผู�ติดต#อเพ่ือต้ังค#าให�เปVนรายการโปรดได� 
โดยท่ีเลือกรายชื่อผู�ติดต#อ [หมายเลข 1] จากนั้นกดท่ีรูปดาว [หมายเลข 2] ดังรูป 

 

 

รูปท่ี 14 แสดงหน�าจอการเพ่ิมรายการโปรด 
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3.1.10 การสร%างบิลส5งสินค%า ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ีจะทําการส#งสินค�า [หมายเลข 1] และให�
ผู�ใช�งานกดปุZม“ส#งสินค�า” [หมายเลข 2] แล�วทําการระบุรายการสินค�า และจํานวนสินค�า [หมายเลข 3] แล�ว
ให�ผู�ใช�งานกดปุZม “บันทึกรายการสินค�าเข�าระบบ” [หมายเลข 4] จากนั้นให�ผู�ใช�งานกดปุZม “ยืนยัน” 
[หมายเลข 5] จากนั้นให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกวิธีการส#งมอบสินค�า เช#น ส#งเองท่ีสาขา [หมายเลข 6] หรือ ให�เข�า
รับสินค�า (Door To Door) [หมายเลข 7] กรณีผู�ใช�งานเลือกวิธีส#งมอบสินค�า ให�เข�ารับสินค�า (Door To 
Door) จะแสดงข�อความแจ�งเตือนเง่ือนไขผู�รับสินค�า Door To Door ผู�ใช�งานต�องคลิก “ยอมรับ” [หมายเลข 
7.1] เพ่ือทําการเลือกส#งสินค�าแบบ Door To Door จากนั้นทําการระบุพิกัดการเข�ารับ [หมายเลข 7.2]  และ
ยืนยันท่ีอยู#เข�ารับสินค�า [หมายเลข 7.3] ดังรูป 
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NIM Express หนา้ 20 

 

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�าจอการสร�างบิลสินค�า 

3.1.11 การสร%างบิลส5งสินค%า แบบ เก็บเงินปลายทาง [COD] ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ีจะทํา
การส#งสินค�า [หมายเลข 1] และให�ผู�ใช�งานกดปุZม “ส#งสินค�า” [หมายเลข 2] แล�วทําการระบุรายการสินค�า 
และจํานวนสินค�า [หมายเลข 3] แล�วให�ผู�ใช�งานกดปุZม “บันทึกรายการสินค�าเข�าระบบ” [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�อมูลการส#งสินค�าอีกครั้งแล�วทําการกด “ยืนยัน” 
[หมายเลข 8] และให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกวิธีการส#งมอบสินค�า เช#น ส#งเองท่ีสาขา [หมายเลข 9] หรือ ให�เข�ารับ
สินค�า (Door To Door) [หมายเลข 10] กรณีผู�ใช�งานเลือกวิธีส#งมอบสินค�า ให�เข�ารับสินค�า (Door To Door) 
ผู�ใช�งานต�องทําการระบุพิกัดการเข�ารับ [หมายเลข 10.1]  และยืนยันท่ีอยู#เข�ารับสินค�า [หมายเลข 10.2] ดังรูป 
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รูปท่ี 16 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%องเป̂นธนาคารกรุงไทย กสิกรไทย และไทยพาณิชย� เท5านั้น 

 

 

** หมายเหตุ เม่ือผู�ใช�งานทําการสร�างบิลส#งสินค�าเสร็จแล�ว ระบบจะดึงข�อมูลบิลมาท่ีเมนูสถานะ
สินค�า โดยให�ผู�ใช�งานคลิกเข�าไปท่ีเมนู “สถานะสินค%า” สถานะของบิลจะเปVนคําว#า “สร%างบิลยังไม5ได%รับเข%า
ระบบ” 
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3.1.11 การเรียกดูประวัติส5งสินค%า ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกรายชื่อท่ีจะทําการเรียกดูประวัติส#ง
สินค�า [หมายเลข 1] และให�ผู�ใช�งานกดปุZม “ประวัติการส#ง” [หมายเลข 2] จากนั้นระบบจะแสดง
รายการสถานะสินค�า [หมายเลข 3] ดังรูป 
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รูปท่ี 17 แสดงหน�าจอการเรียกดูประวัติส#งสินค�า 
กรณี ผู�รับปลายทางเปVนพ้ืนท่ีจัดส#งพิเศษและพ้ืนท่ีไม#จัดส#ง ระบบจะทําการแจ�งเตือนพ้ืนท่ีจัดส#งพิเศษ 

[หมายเลข 1] และพ้ืนท่ีไม#จัดส#ง [หมายเลข 2] ดังรูป 
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*** เม่ือผู�ใช�งานต�องการนําข�อมูลบิลท่ีสร�างไปใช�งานท่ีศูนยDบริการของ NIM Express ให�ผู�ใช�งานแจ�ง
เลขท่ีบิลให�กับพนักงานท่ีศูนยDบริการเพ่ือทําการรับข�อมูลการสร�างบิลเข�าสู#ระบบ เรียกดูข�อมูลบิลได�จากประวัติ
การส#งสินค�า ข�อ 3.1.11*** 

 
4. ข้ันตอนการเรียกดูข%อความแจ%งเตือน 

4.1 การเรียกดูข%อความแจ%งเตือน กรณีเป̂นผู%ส5งสินค%า ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคําว#า “แจ�งเตือน” 
[หมายเลข 1] ผู�ใช�งานสามารถค�นหาข�อความแจ�งเตือนจากข�อมูลรายชื่อ [หมายเลข 2] และดาวนDโหลด 
“ใบเสร็จรับเงิน” [หมายเลข 3] ดังรูป 

 
รูปท่ี 18 แสดงหน�าจอข�อความแจ�งเตือน กรณีเปVนผู�ส#งสินค�า 

4.2 การเรียกดูข%อความแจ%งเตือน กรณี เป̂นผู%รับสินค%า ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคําว#า “แจ�งเตือน” 
[หมายเลข 1] ระบบจะส#งข�อความแจ�งเตือนอัตโนมัติ โดยใช�ชื่อ “NiMExpress” [หมายเลข 2] ดังรูป 

 
 

 
รูปท่ี 19 แสดงหน�าจอข�อความแจ�งเตือน กรณีเปVนผู�รับสินค�า 
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5. ข้ันตอนการเรียกดูข%อความไทม�ไลน� 

5.1 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 20 แสดงหน�าจอการเรียกดูข�อความไทมDไลนD 
 
6. ข้ันตอนการเรียกดูสถานะส5ง/รับสินค%า 

เมนูนี้ จะแสดงสถานะของการส#งสินค�า และ การรับสินค�า ของผู�ใช�งาน ในกรณีท่ีผู�ใช�งานเปVนผู�ส#ง
สินค�าและต�องการดูสถานะของสินค�า ให�เลือกท่ี “ส#ง” และ ในกรณีท่ีผู�ใช�งานเปVนผู�รับสินค�าและต�องการดู
สถานะของสินค�า ให�เลือกท่ี “รับ” เพ่ือดูสถานะ การจัดส#งสินค�า ดังต#อไปนี้ 

6.1 การเรียกดูสถานะส5งสินค%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] และ
สามารถ “ดาวนDโหลดใบเสร็จรับเงินได�” [หมายเลข 4] ดังรูป 
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รูปท่ี 21 แสดงหน�าจอการเรียกดูสถานะส#งสินค�า 
 
6.2 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 22 แสดงหน�าจอการเรียกดูสถานะรับสินค�า 
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6.3 การพิมพ�บาร�โค%ด ให�ผู�ใช�งานคลิกปุZม  เพ่ือทําการพิมพDบารDโค�ดติดกล#อง ดังรูป 

 

รูปท่ี 23 แสดงหน�าจอการพิมพDบารDโค�ด 
7. ข้ันตอนการเรียกดูรายงาน 

7.1 การเรียกดูรายงาน ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคําว#า “รายงาน” เพ่ือทําการเรียกดูรายงาน [หมายเลข 
1] และทําการเลือกวันท่ีท่ีต�องการเรียกดูรายงาน [หมายเลข 2] แล�วเลือกรูปแบบรายงาน [หมายเลข 3] 
จากนั้นคลิกประเภทการเรียกดูรายงาน [หมายเลข 4] ดังรูป 

 

 

 

รูปท่ี 24 แสดงหน�าจอการเรียกดูรายงาน 
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8. ข้ันตอนการเรียกดูข%อมูลอ่ืนๆ 
8.1 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 25 แสดงหน�าจอการเรียกดูข�อมูลอ่ืนๆ 
 

8.1.1 การแก%ไขข%อมูลส5วนตัว ให�ผู�ใช�งานกดไปท่ี  [หมายเลข 1] เพ่ือทําการแก�ไขข�อมูล
ส#วนตัวของผู�ใช�งาน [หมายเลข 2] จากนั้นให�ผู�ใช�งานทําการบันทึกข�อมูล [หมายเลข 3] ดังรูป 
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รูปท่ี 26 แสดงหน�าจอการแก�ไขข�อมูลส#วนตัว 
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8.1.2 การเพ่ิมข%อมูลผู%รับแบบกําหนดเองให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “เพ่ิมผู�รับ” [หมายเลข 1] 
จากนั้นให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “กําหนดเอง” [หมายเลข 2] จากนั้นให�ผู�ใช�งานทําการเปลี่ยนรูป 
[หมายเลข 3] ระบุข�อมูลส#วนตัว [หมายเลข 4] เม่ือทําการระบุข�อมูลส#วนตัวเสร็จแล�ว ให�ผู�ใช�งานทํา
การบันทึกข�อมูล [หมายเลข 5] ดังรูป 

 

 
 

 
รูปท่ี 27 แสดงหน�าจอการเพ่ิมข�อมูลผู�รับแบบกําหนดเอง 
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8.1.3 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 28 แสดงหน�าจอการเพ่ิมผู�รับด�วย ID/โทรศัพทD 
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8.1.4 การค%นหาจุดส5งสินค%าให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “ค�นหาจุดส#งสินค�า” จากนั้นระบบจะ
แสดงข�อมูลจุดส#งสินค�าสามารถเลือก ภาค [หมายเลข 1] และ จังหวัด [หมายเลข 2] ดังรูป 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 29 แสดงหน�าจอการค�นหาจุดส#งสินค�า 

 

 

 

 

 



 
 

NIM Express หนา้ 35 

 

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 

 

8.1.5 การคํานวณค5าขนส5งให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “คํานวณค#าขนส#ง”จากนั้นระบบจะแสดง
ข�อมูลการคํานวณค#าขนส#ง โดยท่ีผู�ใช�งานสามารถกรอกจังหวัดต�นทาง [หมายเลข 1] จังหวัดปลายทาง 
[หมายเลข 2] ปริมาตร [หมายเลข 3] และ กดคํานวณ [หมายเลข 4] และหากผู�ใช�งานต�องการ
คํานวณอีกครั้งสามารถกดได�ท่ี “เริ่มใหม#” [หมายเลข 5] กรณี คํานวณค#าขนส#งท่ีมีค#าข�ามเกาะระบบ
จะแสดงผลลัพธDการคํานวณค#าขนส#งและค#าข�ามเกาะ [หมายเลข 6] ดังรูป 

 

 

 
รูปท่ี 30 แสดงหน�าจอการคํานวนค#าขนส#ง 
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8.1.6 การบริการของเรา ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “บริการของเรา”จากนั้นระบบจะแสดง
ข�อมูลการบริการของบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรสดังรูป 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 31 แสดงหน�าจอการบริการของเรา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NIM Express หนา้ 37 

 

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 

 

8.1.7 การติดต5อเรา ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “ติดต#อเรา”จากนั้นระบบจะแสดงข�อมูลการ
ติดต#อบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส ดังรูป 

 

 
 
 

 
รูปท่ี 32 แสดงหน�าจอการติดต#อเรา 
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8.1.8 การแนะนําบริการ ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “แนะนําบริการ”จากนั้นระบบจะแสดง
ข�อมูลการแนะนําบริการของบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส ดังรูป 

 

 

 

 

รูปท่ี 33 แสดงหน�าจอการแนะนําบริการ 
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8.1.9 การสมัครเปaด Drop Point ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “สมัครเป�ด Drop Point” จากนั้น
ระบบจะแสดงข�อมูลการสมัครการเป�ด Drop Point ของบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส ดังรูป 

 

 

   
รูปท่ี 34 แสดงหน�าจอการสมัครเป�ด Drop Point 
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8.1.10 การสมัครงาน ให�ผู�ใช�งานคลิกคําว#า “สมัครงาน”จากนั้นระบบจะแสดงข�อมูลการ
สมัครงานของบริษัทนิ่มเอ็กซDเพรส ดังรูป 

 

 
 

 
รูปท่ี 35 แสดงหน�าจอการสมัครงาน 

9. ข้ันตอนการออกจากระบบ 
9.1 การออกจากระบบ ให�ผู�ใช�งานคลิกเลือกคําว#า “LOGOUT” เพ่ือทําการออกจากระบบนิ่มเอ็กซD

เพรส ดังรูป 

 

รูปท่ี 36 แสดงหน�าจอการออกจากระบบ 


