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เมืษายน 2564

https://www.linkedin.com/showcase/fedex-apac-go-global/
http://www.facebook.com/FedexAPAC
https://www.youtube.com/user/FedEx
https://page.line.me/971ncsjq?openQrModal=true


สาริบญั
คู่่�มือืบริกิาริของ FedEx ให้ข้อ้มืล่ที่่�จำำาเป็็นที่ั �งห้มืดในการิจัำดส�งกบั FedEx เริาจำะแนะนำา 
ให้คู้่ณุที่ริาบเก่�ยวกบัการิสนับสนุน การิขอคู่วามืช่�วยเห้ลอื และแห้ล�งขอ้มืล่ที่่�จำำาเป็็น 
สำาห้รัิบคู่ณุใน fedex.com 

| | | | |
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เก่�ยวกบั FedEx
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FedEx เช่ื�อมืโยงที่ั�วโลก 
เขา้ดว้ยกนั
ขอบคู่ณุที่่�เลอืก FedEx ซึ่่�งเป็็นห้น่�งในบริษัิที่ขนส�ง 
ด�วนพิเิศษขนาดให้ญ�ที่่�สดุในโลก เริาให้บ้ริกิาริจัำดส�ง
พัิสดอุย�างริวดเร็ิวและไวว้างใจำไดไ้ป็ยงัจำดุห้มืาย 
ป็ลายที่างกว�า 220 ป็ริะเที่ศและเขตป็กคู่ริองที่ั�วโลก 

เริาเช่ื�อมืโยงผู้่คู้่นกบัสนิคู่า้ บริกิาริ แนวคู่ดิ และ 
เที่คู่โนโลย ่เพิื�อสริา้งโอกาสที่่�ขบัเคู่ลื�อนนวตักริริมื 
กริะตุน้ธุรุิกจิำ และยกริะดบัมืาตริฐานคู่วามืเป็็นอย่�ของ
ช่มุืช่นให้ด้ข่ ่�น 

ที่่� FedEx เริาเช่ื�อว�าโลกที่่�เช่ื�อมืต�อถึง่กนัคู่อืโลกที่่�ด ่
กว�า และคู่วามืเช่ื�อน่�จำะนำาที่างที่กุสิ�งที่่�เริาที่ำา

เรียีนรี้ �เพิ่่�มเติม่เกี่ี�ยวกี่บั FedEx ได้�ที่ี�
fedex.com/th-th/about.html

>2.45 แสน
สมาชิก่ี่ในที่มี

ที่ ั�วโลกี่

ไปยงั

>220
ปรีะเที่ศและ
เขติปกี่ครีอง

ขนสง่ 

>6 ล�าน
ชิ่�นและ

>28 ล�าน
ปอนด้ใ์นกี่ารีขนสง่

(ปรีม่าณเฉลี�ยติอ่วนั)

ใชิ�เครี่�องบน่

679
ลำา*

>8.5 
หม่�น
ยานพิ่าหนะ

ผ่า่น

13
ศน้ยก์ี่ลางกี่รีะจาย

พิ่สัดุ้

>650
สนามบน่

ติวัเลขเกี่ี�ยวกี่บั FEDEX EXPRESS
*จำำานวนริวมืของเคู่ริื�องบนิที่่�มืร่ิวมืถึง่ที่่�จำอดอย่�
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เริิ�มืตน้กบัเริา
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เรี ่�มติ�นกี่บัเรีา   >   ลงที่ะเบยีนเป่ด้บญัชิแีละสรี�าง ID ผ่้ �ใชิ� fedex.com   |   ศน่ยล์ก่คู่า้ให้มื�   |   ภาพิริวมืใน fedex.com

ข ั�นติอนที่ี� 1:
คู่ณุสามืาริถึเลอืกเปิ็ด
บญัช่ป่็ริะเภที่บริษัิที่ ห้ริอื
บญัช่ป่็ริะเภที่ส�วนบคุู่คู่ล
บญัชิปีรีะเภที่บรีษ่ัทัี่
เลอืกริะห้ว�างบญัช่ป่็ริะเภที่บริษัิที่ที่่�มืเ่งื�อนไขการิช่ำาริะเงนิมืาตริฐาน 30 วนั  
ห้ริอืการิช่ำาริะเงนิผู้�านบตัริเคู่ริดติที่่�ถึก่ตอ้ง

บญัชิปีรีะเภที่สว่นบคุคล
ลงที่ะเบย่นดว้ยบตัริเคู่ริดติที่่�ถึก่ตอ้งและเริิ�มืจัำดส�งไดท้ี่นัที่่

ข ั�นติอนที่ี� 2:
สริา้ง ID ผู้่ใ้ช่ ้fedex.com
เมืื�อคู่ณุลงที่ะเบย่นเปิ็ดบญัช่ใ่ห้มื�แลว้ อย�าลมืืสริา้ง ID ผู้่ใ้ช่ ้fedex.com 
เพิื�อให้คู้่ณุสามืาริถึจัำดการิการิจัำดส�งออนไลนไ์ด ้และไดรั้ิบคู่วามืช่�วยเห้ลอื
จำากเริาที่นัที่่

เริิ�มืตน้โดย
ลงที่ะเบย่นเปิ็ดบญัช่ ่
การิจัำดส�งกบั FedEx
ลงที่ะเบย่นเปิ็ดบญัช่ก่าริจัำดส�งกบั 
FedEx ตอนน่� และรัิบป็ริะโยช่นจ์ำาก 
บริกิาริและโซึ่ลช่่ั�นของเริา 
เพิื�อตอบสนองคู่วามืตอ้งการิที่ั �งห้มืด 
ในการิจัำดส�งของคู่ณุ

| | | | |
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https://www.fedex.com/th-th/open-account.html?INTCMP=BAL-1005245-18-12-962-1000000-APAC-TW-EN-FY21SVGOPENACCT
https://www.fedex.com/th-th/open-account.html?INTCMP=BAL-1005245-18-12-962-1000000-APAC-TW-EN-FY21SVGOPENACCT
https://www.fedex.com/fcl/web/jsp/contactInfo.jsp?appName=fclfsm&locale=th_th&step3URL=https%3A%2F%2Fwww.fedex.com%2Fshipping_apac%2FshipEntryAction.do%3Fmethod%3DdoRegistration%26link%3D1%26locale%3Dth_th%26urlparams%3Dth%26sType%3DF&afterwardsURL=https%3A%2F%2Fwww.fedex.com%2Fshipping_apac%2FshipEntryAction.do%3Fmethod%3DdoEntry%26link%3D1%26locale%3Dth_th%26urlparams%3Dth%26sType%3DF&programIndicator=0


ศน่ยล์ก่คู่า้ให้มื�ของเริาเปิ็ด
ให้บ้ริกิาริตลอดเวลา
คู่ณุไมื�ตอ้งกงัวลว�าจำะเริิ�มืตน้อย�างไริ ศน่ยล์ก่คู่า้ให้มื�ของเริาที่่� 
fedex.com จำะแนะนำาคู่ณุที่กุขั �นตอน ตั �งแต�การิจัำดส�งคู่รัิ �ง 
แริกของคู่ณุ ไป็จำนถึง่ที่กุสิ�งที่่�คู่ณุจำำาเป็็นตอ้งที่ำาสำาห้รัิบการิจัำด
ส�งในอนาคู่ต

เขา้ไป็ที่่�ศน่ยล์ก่คู่า้ให้มื�ของเริาและจัำดส�งกบั FedEx 
ตามืแบบของคู่ณุเอง

fedex.com/th-th/new-customer.html

เรี่�มติ�นกี่บัเรีา   >   ลงที่ะเบย่นเปิ็ดบญัช่แ่ละสริา้ง ID ผู้่ใ้ช่ ้fedex.com   |   ศน้ยล์ก้ี่ค�าใหม ่  |   ภาพิริวมืใน fedex.com

| | | | |
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https://www.fedex.com/th-th/new-customer.html?INTCMP=BAL-1005245-18-13-962-1000000-APAC-TH-TH-FY21SVGNEWCUSTR


ดข่อ้มืล่สำาห้รัิบการิจัำดส�งไดท้ี่นัที่ท่ี่่� fedex.com
วธิุท่ี่่�แน�นอนที่่�สดุในการิที่ำาให้ก้าริจัำดส�งของคู่ณุง�ายข่�นคู่อืการิเขา้ไป็ที่่� fedex.com 
สามืาริถึบริกิาริตวัเองดว้ยเคู่ริื�องมือืออนไลนข์ั �นสง่ ดข่อ้มืล่ธุรุิกจิำเช่งิลก่ และเคู่ล็ดลบั 
ที่่�มืป่็ริะโยช่น ์เพิื�อช่�วยตอบสนองคู่วามืตอ้งการิที่างธุรุิกจิำและการิจัำดส�งของคู่ณุ

เรี ่�มติ�นกี่บัเรีา   >   ลงที่ะเบย่นเปิ็ดบญัช่แ่ละสริา้ง ID ผู้่ใ้ช่ ้fedex.com   |   ศน่ยล์ก่คู่า้ให้มื�   |   ภาพิ่รีวมใน fedex.com
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การิจัำดส�งกบั 
FedEx
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เลอืกบริกิาริจัำดส�งที่่�ดท่ี่่�สดุตามืลำาดบัคู่วามืสำาคู่ญัของคู่ณุ ไมื�ว�าจำะเป็็น 
คู่วามืเร็ิว งบป็ริะมืาณ ห้ริอืแมืแ้ต�โซึ่ลช่่ั�นแบบกำาห้นดเอง

กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   กี่อ่นที่ี�คณุจะจดั้สง่   >   บรีก่ี่ารีจดั้สง่รีะหวา่งปรีะเที่ศและโซลช้ิ ั�นติา่งๆ   |   ตริวจำสอบคู่�าจัำดส�งและริะยะเวลาในการิขนส�ง   |   บริกิาริจัำดส�งภายในป็ริะเที่ศผู้�าน TNT

ฉัันตอ้งการิ 
คู่วามืริวดเร็ิวนำ�าห้นักต�อ

บริริจำภุณัฑ์์

คู่ลกิที่่�ช่ื�อบริกิาริเพิื�อดร่ิายละเอย่ด

ฉัันตอ้งการิคู่วามืคูุ่ม้ืคู่�า
สำาห้รัิบงบป็ริะมืาณ

> 68 กก.

> 300 กก.
ที่ม่ืบริกิาริลก่คู่า้ของเริาสามืาริถึช่�วยให้คู้่ณุที่ริาบถึง่ริะยะเวลาในการิขนส�งที่่� 
แน�นอนจำาก/ไป็ยงั ตน้ที่าง/ป็ลายที่างต�างๆ และช่�วยในการิจำองพิื�นที่่�สำาห้รัิบการิ 
จัำดส�งที่่�มืน่ำ�าห้นัก >300 กก. 

ติด่้ติอ่เรีาได้�ที่ี� fedex.com/th-th/customer-support.html

ดเ่งื�อนไขการิขนส�งมืาตริฐานเพิื�ออา้งถึง่ขอ้กำาห้นดและเงื�อนไขที่ั �งห้มืดที่่�มืผู่้ลบงัคู่บัใช่ก้บับริกิาริ 
ต�างๆ ของ FedEx ไดท้ี่่� fedex.com/th-th/conditions-of-carriage.html
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จัำดส�งพัิสดขุองคู่ณุไป็ยงั 220  
ป็ริะเที่ศและเขตป็กคู่ริองโดยใช่ ้
บริกิาริที่่�ห้ลากห้ลายของเริา

| | | | |

≤ 68 กก.

ด้บ้รีก่ี่ารีที่ ั�งหมด้

https://www.fedex.com/th-th/customer-support.html?INTCMP=BAL-1005245-18-13-962-1000000-APAC-TH-TH-FY21SVGCONTCTUS
https://www.fedex.com/th-th/conditions-of-carriage.html
https://www.fedex.com/th-th/shipping.html?INTCMP=BAL-1005245-18-12-962-1000000-APAC-TH-TH-FY21SVGALLSHIPG


FedEx International First®

จัำดส�งตอนเช่า้ ส�งมือบตามืเวลา 
ที่่�ริะบแุน�นอน พิริอ้มืดำาเนนิ 
พิธิุก่าริศลุกากริ จำากป็ริะตบ่า้น 
ผู้่ส้�งถึง่ห้นา้ป็ริะตบ่า้นผู้่รั้ิบ 
(1 ถึง่ 3 วนัที่ำาการิ)

FedEx International 
Priority®

จัำดส�งจำากป็ริะตบ่า้นผู้่ส้�งถึง่ห้นา้ 
ป็ริะตบ่า้นผู้่รั้ิบและส�งมือบในวนัที่ำา 
การิถึดัไป็ (1 ถึง่ 3 วนัที่ำาการิ)

FedEx International  
Priority® Freight
บริกิาริขนส�งที่างอากาศริะดบั 
พิริเ่มืย่มืที่่�ริวดเร็ิวและเช่ื�อถึอืได ้
สำาห้รัิบนำ�าห้นักอย�างนอ้ย 68 กก. 
(1 ถึง่ 3 วนัที่ำาการิ)

ด้ร้ีายละเอยีด้คณุลกัี่ษัณะของบรีก่ี่ารีได้�ที่ี�  
fedex.com/th-th/shipping.html#priorityservices

บริกิาริ FedEx International  
Priority®

กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   กี่อ่นที่ี�คณุจะจดั้สง่   >   บรีก่ี่ารีจดั้สง่รีะหวา่งปรีะเที่ศและโซลช้ิ ั�นติา่งๆ   |   ตริวจำสอบคู่�าจัำดส�งและริะยะเวลาในการิขนส�ง   |   บริกิาริจัำดส�งภายในป็ริะเที่ศผู้�าน TNT
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บริกิาริ FedEx International Economy®

FedEx International Economy®

บริกิาริจัำดส�งจำากป็ริะตบ่า้นผู้่ส้�งถึง่ห้นา้
ป็ริะตบ่า้นผู้่รั้ิบและดำาเนนิพิธิุก่าริศลุกา
กริที่่�เช่ื�อถึอืไดใ้นริาคู่าที่่�เห้มืาะสมื 
สำาห้รัิบการิจัำดส�งที่่�ไมื�เริ�งด�วน

FedEx International Economy 
Freight®

ไมื�จำำากดันำ�าห้นักเป็็นตวัเลอืกการิจัำดส�ง
ที่่�เห้มืาะกบังบป็ริะมืาณสำาห้รัิบการิจัำด 
ส�งที่่�มืน่ำ�าห้นักมืาก (มืากกว�า 68 กก.) 

ด้ร้ีายละเอยีด้คณุลกัี่ษัณะของบรีก่ี่ารีได้�ที่ี� fedex.com/th-th/shipping.html#economyservices

กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   กี่อ่นที่ี�คณุจะจดั้สง่   >   บรีก่ี่ารีจดั้สง่รีะหวา่งปรีะเที่ศและโซลช้ิ ั�นติา่งๆ   |   ตริวจำสอบคู่�าจัำดส�งและริะยะเวลาในการิขนส�ง   |   บริกิาริจัำดส�งภายในป็ริะเที่ศผู้�าน TNT
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เลื�อนเคู่อริเ์ซึ่อริข์องคู่ณุไป็ที่่�ช่ื�อบริกิาริเพิื�อดร่ิายละเอย่ด
กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   กี่อ่นที่ี�คณุจะจดั้สง่   >   บรีก่ี่ารีจดั้สง่รีะหวา่งปรีะเที่ศและโซลช้ิ ั�นติา่งๆ   |   ตริวจำสอบคู่�าจัำดส�งและริะยะเวลาในการิขนส�ง   |   บริกิาริจัำดส�งภายในป็ริะเที่ศผู้�าน TNT

| | | | |

ตวัเลอืกบริกิาริเพิิ�มืเตมิื
ไมื�ว�าคู่ณุจำะจัำดส�งอะไริ ยา เคู่ริื�องมือืแพิที่ย ์ช่ิ�นส�วนเคู่ริื�องบนิห้ริอืยานยนต ์การิจัำดส�งที่่�ตริงเวลา 
ลว้นมืผู่้ลกริะที่บต�อธุรุิกจิำ โซึ่ลช่่ั�นแบบเพิิ�มืมืล่คู่�าและแบบกำาห้นดเองของเริาที่่�สนับสนุนโดยผู้่ ้
เช่่�ยวช่าญที่่�มืคู่่วามืทีุ่�มืเที่ ช่�วยตอบสนองคู่วามืตอ้งการิที่่�เฉัพิาะเจำาะจำงและขบัเคู่ลื�อนธุรุิกจิำของ
คู่ณุให้ก้า้วห้นา้ไป็ได ้

ด้ร้ีายละเอยีด้เพิ่่�มเติม่ได้�ที่ี� fedex.com/th-th/shipping.html#aos
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http://fedex.com/th-th/shipping.html#aos?INTCMP=BAL-1005245-18-1-962-1000000-APAC-TH-TH-FY21SVGADDSVCOP


กริอกขอ้มืล่ที่ั�วไป็เก่�ยวกบัการิจัำดส�งของคู่ณุในเคู่ริื�องมือืคู่ำานวณอตัริาคู่�าจัำดส�งออนไลนท์ี่่� fedex.com  
คู่ณุจำะไดรั้ิบริาคู่าและริะยะเวลาในการิขนส�งที่นัที่่

นี�คอ่ 3 ข ั�นติอนในกี่ารีใชิ�เครี่�องมอ่คำานวณรีาคาออนไลน:์

กริอกตน้ที่างและ 
จำดุห้มืายป็ลายที่าง1 เลอืกป็ริะเภที่และ 

จำำานวนบริริจำภุณัฑ์์2 เลอืกนำ�าห้นัก
ขนาด วนัที่่�จัำดส�ง
และส�งคู่ำาขอ

3

ติรีวจสอบคา่จดั้สง่และรีะยะเวลาในกี่ารีขนสง่ได้�ที่ี� fedex.com/th-th/online/rating.html
* เขา้ส่�ริะบบบญัช่ข่องคู่ณุเพิื�อดอ่ตัริาคู่�าจัำดส�งเฉัพิาะสำาห้รัิบบญัช่่
** อตัริาคู่�าจัำดส�งที่่�แสดงอาจำแตกต�างจำากคู่�าบริกิาริจำริงิ
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อตัิรีาคา่บรีก่ี่ารีจดั้สง่ของ FedEx 
ดแ่ละดาวนโ์ห้ลดไฟล ์PDF สำาห้รัิบอตัริาคู่�าจัำดส�งของ 
FedEx ไดท้ี่่� fedex.com/th-th/shipping/rates.html

ข�อมล้คา่นำ �ามนัเชิ่�อเพิ่ลง่รีะหวา่งปรีะเที่ศ
ตริวจำสอบการิป็รัิบเป็อริเ์ซึ่น็ตค์ู่�าบริกิารินำ�ามืนัเช่ื�อ 
เพิลงิล�าสดุของบริกิาริ FedEx Express® ไดท้ี่่�  
fedex.com/th-th/shipping/surcharges.html 

คา่ธรีรีมเนยีมอ่�นๆ
สำาห้รัิบผู้่ช้่ำาริะเงนิ สามืาริถึดาวนโ์ห้ลด "คู่�าบริกิาริเพิิ�มื 
เตมิืและขอ้มืล่อื�นๆ ของ FedEx" ไดท้ี่่� fedex.com/th-th/
shipping/surcharges/other-surcharges.html

กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   กี่อ่นที่ี�คณุจะจดั้สง่   >   บริกิาริจัำดส�งริะห้ว�างป็ริะเที่ศและโซึ่ลช่่ั�นต�างๆ   |   ติรีวจสอบคา่จดั้สง่และรีะยะเวลาในกี่ารีขนสง่   |   บริกิาริจัำดส�งภายในป็ริะเที่ศผู้�าน TNT

ตอ้งการิตริวจำสอบริาคู่าและริะยะเวลาใน 
การิขนส�งตอนน่�ใช่�ห้ริอืไมื�

14
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https://www.fedex.com/th-th/online/rating.html?INTCMP=BAL-1005245-18-13-962-1000000-APAC-TH-TH-FY21SVGGETRATES
https://www.fedex.com/th-th/shipping/rates.html?INTCMP=BAL-1005245-18-13-962-1000000-APAC-TH-TH-FY21SVGDOWNRATE
https://www.fedex.com/th-th/shipping/surcharges.html
https://www.fedex.com/th-th/shipping/surcharges/other-surcharges.html
https://www.fedex.com/th-th/shipping/surcharges/other-surcharges.html


12:00 EXPRESS 

สำาห้รัิบสนิคู่า้ที่่�ตอ้งการิจัำดส�ง
ภายในเวลาเที่่�ยงวนั 12:00 น. 
ในวนัที่ำาการิถึดัไป็*

ROAD EXPRESS 

สำาห้รัิบการิจัำดส�งที่่�คูุ่ม้ืคู่�า จัำดส�งจำาก
ป็ริะตบ่า้นผู้่ส้�งถึง่ห้นา้ป็ริะตบ่า้นผู้่รั้ิบ 
ในวนัที่่�ตอ้งการิ สามืาริถึใช่บ้ริกิาริ 
Road Express

กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   กี่อ่นที่ี�คณุจะจดั้สง่   >   บริกิาริจัำดสส�งริะห้ว�างป็ริะเที่ศและโซึ่ลช่่ั�นต�างๆ   |    ตริวจำสอบคู่�าจัำดส�งและริะยะเวลาในการิขนส�ง   |   บรีก่ี่ารีภายในปรีะเที่ศผ่า่น TNT

บริกิาริภายในป็ริะเที่ศผู้�าน TNT ในป็ริะเที่ศไที่ย

เนื�องจำาก FedEx และ TNT กำาลงัคู่วบริวมืบริษัิที่กนั คู่ณุจำง่สามืาริถึเลอืกใช่บ้ริกิาริที่่�ห้ลากห้ลายแบบริะบวุนัและเวลาที่่�แน�นอนผู้�าน TNT ไดคู้่ณุสามืาริถึตอบสนองคู่วามืตอ้งการิ 
ของลก่คู่า้ไดด้ข่ ่�นในการิจัำดส�งเอกสาริ พัิสด ุห้ริอืขนส�งสนิคู่า้ไป็ยงัห้ลากห้ลายพิื�นที่่�ในป็ริะเที่ศไที่ย โดยใช่บ้ริกิาริ Express ภายในป็ริะเที่ศ

ด้ร้ีายละเอยีด้บรีก่ี่ารีได้�ที่ี� 
fedex.com/th-th/shipping.html#domesticservicestnt

15

| | | | |

* ข่�นอย่�กบัคู่วามืพิริอ้มืในการิให้บ้ริกิาริ 
ห้ากตอ้งการิที่ริาบขอ้มืล่เพิิ�มืเตมิื กริณุาตดิต�อ 1782 ห้ริอื 02.491.2000 
ห้ริอืตดิต�อฝ่� ายขายของเริา

https://www.fedex.com/th-th/shipping.html#domesticservicestnt


กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   จดั้กี่ารีกี่ารีจดั้สง่ของคณุ   >   จดั้สง่ออนไลนท์ี่ี� fedex.com   |   FedEx Ship Manager™ ที่่� fedex.com   |   การิเตริย่มืเอกสาริการิจัำดส�ง   |   เคู่ล็ดลบัในการิบริริจำหุ้บ่ห้�อ   |   นัดเวลาเขา้รัิบพัิสดหุ้ริอืส�งพัิสดดุว้ยตวัคู่ณุเอง

จัำดส�งออนไลนท์ี่่� fedex.com –  
วธิุท่ี่่�เร็ิวที่่�สดุในการิสริา้งการิจัำดส�งของคู่ณุ
คู่ณุสามืาริถึสริา้งการิจัำดส�ง นัดเวลาเขา้รัิบพัิสด ุพิมิืพิใ์บตริาส�งสนิคู่า้ที่างอากาศ (air waybill) และอื�นๆ 
อก่มืากมืายไดท้ี่่� fedex.com ไป็ที่่� fedex.com/th-th/online/shipping.html แลว้กริอกช่ื�อผู้่รั้ิบและ 
ขอ้มืล่บริริจำภุณัฑ์ ์จำากนั�น เลอืกป็ริะเภที่บริกิาริและตวัเลอืกการิเริย่กช่ำาริะเงนิ

เรี ่�มติ�นกี่ารีจดั้สง่ออนไลนต์ิามข ั�นติอนงา่ยๆ ด้งันี�:

เป่ด้บญัชิ ีFedEx สรี�าง ID ผ่้ �ใชิ� 
fedex.com ของคณุ

เข�าส้ร่ีะบบและ  
คลก่ี่จดั้สง่ติอนนี�!1 2 3

ด้ค้้ม่อ่ชิว่ยเหลอ่ได้�ที่ี� fedex.com/th-th/online/shipping/help.html?

16
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https://www.fedex.com/th-th/online/shipping.html#/login?INTCMP=BAL-1005245-18-13-962-1000000-APAC-TH-TH-FY21SVGFSMMAGIC
https://www.fedex.com/th-th/open-account.html?INTCMP=BAL-1005245-18-13-962-1000000-APAC-TH-TH-FY21SVGOPENACCT
https://www.fedex.com/fcl/web/jsp/contactInfo.jsp?appName=fclfsm&locale=th_th&step3URL=https%3A%2F%2Fwww.fedex.com%2Fshipping_apac%2FshipEntryAction.do%3Fmethod%3DdoRegistration%26link%3D1%26locale%3Den_th%26urlparams%3Dth%26sType%3DF&afterwardsURL=https%3A%2F%2Fwww.fedex.com%2Fshipping_apac%2FshipEntryAction.do%3Fmethod%3DdoEntry%26link%3D1%26locale%3Den_th%26urlparams%3Dth%26sType%3DF&programIndicator=0
https://www.fedex.com/fcl/web/jsp/contactInfo.jsp?appName=fclfsm&locale=th_th&step3URL=https%3A%2F%2Fwww.fedex.com%2Fshipping_apac%2FshipEntryAction.do%3Fmethod%3DdoRegistration%26link%3D1%26locale%3Den_th%26urlparams%3Dth%26sType%3DF&afterwardsURL=https%3A%2F%2Fwww.fedex.com%2Fshipping_apac%2FshipEntryAction.do%3Fmethod%3DdoEntry%26link%3D1%26locale%3Den_th%26urlparams%3Dth%26sType%3DF&programIndicator=0
https://www.fedex.com/th-th/online/shipping.html#/login?INTCMP=BAL-1005245-18-13-962-1000000-APAC-TH-TH-FY21SVGFSMMAGIC
https://www.fedex.com/th-th/online/shipping.html#/login?INTCMP=BAL-1005245-18-13-962-1000000-APAC-TH-TH-FY21SVGFSMMAGIC
https://www.fedex.com/th-th/online/shipping/help.html


| | | | |

จัำดส�งออนไลนด์ว้ย FedEx Ship  
Manager™ ที่่� fedex.com
เพิิ�มืป็ริะสทิี่ธุภิาพิธุรุิกจิำของคู่ณุดว้ยโซึ่ลช่่ั�นออนไลนข์องเริา – 
FedEx Ship Manager™ ที่่� fedex.com

รีบัปรีะโยชินไ์ด้�ด้งันี�:

ตริวจำสอบคู่�าจัำดส�งและริะยะ 
เวลาในการิขนส�งไดอ้ย�างริวด
เร็ิวและง�ายดาย

นัดเวลาเขา้รัิบพัิสดโุดยไมื�ตอ้ง
โที่ริแจำง้

ดส่ถึานะการิจัำดส�งของคู่ณุ 
อย�างเต็มืริป่็แบบ

ป็ริะห้ยดัเวลาในการิ 
เตริย่มืการิจัำดส�ง

จัำดที่ำาเอกสาริพิธิุก่าริที่างศลุกากริได ้
อย�างง�ายดาย

เรียีนรี้ �วธ่กีี่ารีสรี�างกี่ารีจดั้สง่ออนไลน ์ด้ว้ด่้โีอ

กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   จดั้กี่ารีกี่ารีจดั้สง่ของคณุ   >   จัำดส�งออนไลนท์ี่่� fedex.com   |   FedEx Ship Manager™ ที่ี� fedex.com   |   การิเตริย่มืเอกสาริการิจัำดส�ง   |   เคู่ล็ดลบัในการิบริริจำหุ้บ่ห้�อ   |   นัดเวลาเขา้รัิบพัิสดหุ้ริอืส�งพัิสดดุว้ยตวัคู่ณุเอง
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https://www.fedex.com/th-th/shipping-tools/online-ship-manager.html
https://www.fedex.com/th-th/shipping-tools/online-ship-manager.html
https://www.fedex.com/th-th/shipping-tools/online-ship-manager.html#component-wrap-3751e134337e5eba690b05e917610d8d


| | | | |

การิจัำดเตริย่มืเอกสาริพิธิุก่าริ 
ที่างศลุกากริกลายเป็็นเริื�องง�าย
การิจัำดเตริย่มืเอกสาริพิธิุก่าริที่างศลุกากริไมื�ใช่�เริื�องยุ�งยากอก่ต�อไป็! 

Global Trade Manager เป็็นแห้ล�งขอ้มืล่คู่ริบวงจำริเก่�ยวกบัการิจัำดส�งริะห้ว�างป็ริะเที่ศและขอ้กำาห้นด 
เก่�ยวกบัเอกสาริพิธิุก่าริที่างศลุกากริ คู่ณุสามืาริถึจัำดเตริย่มืโป็ริไฟลก์าริจัำดส�งและดว่�าคู่ณุตอ้งกริอกและ 
ส�งแบบฟอริม์ืและขอ้มืล่ใด 

Global Trade Manager ให�ข�อมล้ติอ่ไปนี�และอ่�นๆ อกีี่มากี่มาย

ป็ริะเมืนิคู่�าภาษ่และอากริ ให้คู้่วามืช่�วยเห้ลอืในการิคู่น้
ห้าเอกสาริที่่�จำำาเป็็น

ให้ข้อ้มืล่ที่่�เป็็นกฎขอ้บงัคู่บัสำาคู่ญั
ซึ่่�งเฉัพิาะเจำาะจำงสำาห้รัิบการิจัำดส�ง
ของคู่ณุ

ด้ร้ีายละเอยีด้เครี่�องมอ่เกี่ี�ยวกี่บัพิ่ธ่กีี่ารีศลุกี่ากี่รีได้�ที่ี�  
fedex.com/th-th/customs-tools.html

ด้ ้Global Trade Manager ได้�ที่ี� fedex.com/GTM?cntry_code=th

กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   จดั้กี่ารีกี่ารีจดั้สง่ของคณุ   >    จัำดส�งออนไลนท์ี่่� fedex.com   |  FedEx Ship Manager™ ที่่� fedex.com   |   กี่ารีเติรียีมเอกี่สารีกี่ารีจดั้สง่   |   เคู่ล็ดลบัในการิบริริจำหุ้บ่ห้�อ   |   นัดเวลาเขา้รัิบพัิสดหุ้ริอืส�งพัิสดดุว้ยตวัคู่ณุเอง
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https://www.fedex.com/content/dam/fedex/apac-asia-pacific/downloads/fedex-commercial-invoice-instructions-th.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/apac-asia-pacific/downloads/fedex-commercial-invoice-instructions-th.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/apac-asia-pacific/downloads/fedex-commercial-invoice-instructions-th.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/apac-asia-pacific/downloads/fedex-commercial-invoice-instructions-th.pdf
https://www.fedex.com/th-th/customs-tools.html?INTCMP=BAL-1005245-18-13-962-1000000-APAC-TH-TH-FY21SVGCUSTOMTL
https://www.fedex.com/GTM?cntry_code=th


| | | | |

ส�งเอกสาริการิคู่า้  
ที่างออนไลนแ์ละ  
สบายใจำได ้
คู่ณุสามืาริถึอพัิโห้ลดและส�งเอกสาริการิคู่า้ 
แบบอเิล็กที่ริอนกิสผ์ู้�าน FedEx® Electronic Trade 
Documents ได ้โซึ่ลช่่ั�นที่่�ง�ายดาย มืป่็ริะสทิี่ธุภิาพิ 
และเช่ื�อถึอืไดน้่� จำะช่�วยให้คู้่ณุลดคู่วามืล�าช่า้ของ 
พิธิุก่าริที่างศลุกากริ และมืั�นใจำไดว้�าการิจัำดส�งพัิสด ุ
ริะห้ว�างป็ริะเที่ศจำะเป็็นไป็อย�างตริงเวลา

กี่ารีอพัิ่โหลด้เอกี่สารีกี่ารีค�าผ่า่น FedEx Electronic Trade Documents มดี้ �วยกี่นัสามวธ่*ี:

เป่ด้ใชิ�งานกี่ารีอพัิ่โหลด้แบบอเ่ล็กี่ที่รีอนก่ี่สผ์่า่น
เครี่�องมอ่ใด้เครี่�องมอ่หน่�งด้งัติอ่ไปนี�

FedEx Ship Manager™ ที่ี� fedex.com
ซอฟติแ์วรี ์FedEx Ship Manager™
FedEx Web Services

เลื�อนเคู่อริเ์ซึ่อริข์องคู่ณุไป็ที่่�ช่ื�อบริกิาริเพิื�อดร่ิายละเอย่ด 

*ตวัเลอืกที่่�มือ่าจำแตกต�างกนัไป็ตามืป็ริะเที่ศป็ลายที่าง

กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   จดั้กี่ารีกี่ารีจดั้สง่ของคณุ   >    จัำดส�งออนไลนท์ี่่� fedex.com   |  FedEx Ship Manager™ ที่่� fedex.com   |   กี่ารีเติรียีมเอกี่สารีกี่ารีจดั้สง่   |   เคู่ล็ดลบัในการิบริริจำหุ้บ่ห้�อ   |   นัดเวลาเขา้รัิบพัิสดหุ้ริอืส�งพัิสดดุว้ยตวัคู่ณุเอง
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https://www.fedex.com/th-th/customs-tools/electronic-trade-documents/enable.html#fedexcom
https://www.fedex.com/th-th/customs-tools/electronic-trade-documents/enable.html#software
https://www.fedex.com/th-th/customs-tools/electronic-trade-documents/enable.html#webservices
https://www.fedex.com/th-th/customs-tools/electronic-trade-documents.html#shipping-options
https://www.fedex.com/th-th/customs-tools/electronic-trade-documents.html#shipping-options


| | | | |

เลื�อนเคู่อริเ์ซึ่อริไ์ป็ที่่�ภาพิบริริจำภุณัฑ์เ์พิื�อดต่วัอย�างริายการิที่่�จัำดส�งได ้

เอกสาริขนาดจำดห้มืาย 
และขนาด Legal

กล�องที่่�แข็งแริงขนาดต�างๆ

9.252” x 13.189” 
(23.5 ซึ่มื. x 33.5 ซึ่มื.)

12.25” x 10.9” x 1.5“
(31.12 ซึ่มื. x 27.69 ซึ่มื. 

x 3.81 ซึ่มื.)

คู่น้ห้าบริริจำภุณัฑ์ท์ี่่�เห้มืาะสมืที่่�สดุสำาห้รัิบการิจัำดส�งของคู่ณุ
การิบริริจำหุ้บ่ห้�ออย�างถึก่ตอ้งจำะที่ำาให้ม้ืั�นใจำไดว้�าพัิสดขุองคู่ณุจำะไป็ถึง่ที่่�ห้มืายป็ลายที่างอย�างป็ลอดภยัและอย่�ในสภาพิเดย่วกบัที่่�จัำดส�งไป็ เริาไดพั้ิฒนา 
บริริจำภุณัฑ์พ์ิริอ้มืใช่ ้ผู้นก่ดว้ยตนเอง โดยมืร่ิป่็แบบ ริป่็ที่ริง และขนาดที่่�ห้ลากห้ลาย แต�ละแบบไดผู้้�านการิพิสิจ่ำนแ์ละที่ดสอบมืาแลว้ห้ลายลา้นคู่รัิ �ง

เลอ่กี่จากี่บรีรีจภุณัฑ์ท์ี่ี�หลากี่ 
หลายของ FedEx และส ั�งได้�ที่ี�  
fedex.com/th-th/shipping/ 
packaging/supplies.html

กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   จดั้กี่ารีกี่ารีจดั้สง่ของคณุ   >    จัำดส�งออนไลนท์ี่่� fedex.com   |  FedEx Ship Manager™ ที่่� fedex.com   |   การิเตริย่มืเอกสาริการิจัำดส�ง   |    เคล็ด้ลบัในกี่ารีบรีรีจหุบีหอ่   |   นัดเวลาเขา้รัิบพัิสดหุ้ริอืส�งพัิสดดุว้ยตวัคู่ณุเอง

17.5” x 20.75“
(44.45 ซึ่มื. x 52.71 ซึ่มื.)

15.81” x 12.94” x 10.19“
(40.16 ซึ่มื. x 32.86 ซึ่มื. x 25.88 ซึ่มื.)

38” x 6” x 6” x 6” 
(96.52 ซึ่มื. x 15.24 ซึ่มื. x  
15.24 ซึ่มื. x 15.24 ซึ่มื.)

21.56” x 16.56” x 13.19“
(54.8 ซึ่มื. x 42.1 ซึ่มื. x 33.5 ซึ่มื.)

กล�องที่่�แข็งแริงมืากข่�นสำาห้รัิบพัิสดขุน
ขนาดให้ญ�กว�าและมืน่ำ�าห้นักมืากกว�า

กล�องริป่็สามืเห้ล่�ยมืสำาห้รัิบแผู้นผัู้ง โป็สเตอริ ์
มืว้นผู้า้ แผู้นภม่ื ิและพิมิืพิเ์ขย่ว

12” x 15.5” 
(30.48 ซึ่มื. x 39.37 ซึ่มื.)

17.88” x 12.38” x 3“
(45.40 ซึ่มื. x 31.43 ซึ่มื.  

x 7.62 ซึ่มื.)

13.25” x 11.5” x 2.38“
(33.66 ซึ่มื. x 29.21 ซึ่มื. 

x 6.03 ซึ่มื.)

บริริจำภุณัฑ์ก์นัการิฉั่กขาด 
และกนันำ�า

ซอง ENVELOPE ซอง PAK กี่ลอ่ง กี่ลอ่งที่รีงสามเหลี�ยม กี่ลอ่งสำาหรีบัพิ่สัด้ขุนาด้ 10 กี่กี่./25 กี่กี่.
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| | | | |

ใช่บ้ริริจำภุณัฑ์ข์องคู่ณุเองใน 
การิจัำดส�ง 

เคู่ล็ดลบัในการิบริริจำหุ้บ่ห้�อ

คู่ณุสามืาริถึเลอืกใช่บ้ริริจำภุณัฑ์ข์องคู่ณุเองโดยอา้งองิจำาก 
คู่ำาแนะนำาต�อไป็น่�

นำ�าห้นักต�อบริริจำภุณัฑ์์
≤

68 กก./150 
ป็อนด*์

สำาห้รัิบพัิสดนุำ�าห้นักเบาที่่�มืข่นาดให้ญ�เป็็นพิเิศษ จำะเริย่กเกบ็คู่�าบริกิาริเพิิ�มืเตมิืกริณ่ที่่�
ให้ญ�กว�านำ�าห้นักตามืขนาด (นำ�าห้นักเช่งิป็ริมิืาตริ) ห้ริอืนำ�าห้นักจำริงิ 

การิคู่ดิริาคู่านำ�าห้นักตามืขนาดจำะคู่ดิต�อบริริจำภุณัฑ์ส์ำาห้รัิบการิจัำดส�งที่ั �งห้มืดห้ากเป็็น 
บริริจำภุณัฑ์ข์องลก่คู่า้เอง และสำาห้รัิบการิจัำดส�งใน FedEx Pak ที่่�มืข่นาดให้ญ�กว�า 
940 ลก่บาศกน์ิ�ว ห้ริอื 15,403 ลก่บาศกเ์ซึ่นตเิมืตริ

คู่วามืยาวต�อ 
บริริจำภุณัฑ์์

≤
274 ซึ่มื.*

คู่วามืยาว + เสน้
ริอบวง

≤
330 ซึ่มื.*

มืล่คู่�าที่่�สำาแดงสง่สดุ
≤

50,000 ดอลลาริส์ห้รัิฐ

สต่ริการิคู่ำานวณนำ�าห้นัก 
ตามืขนาด

เซนติเ่มติรี (ซม.)

คู่วามืยาว x คู่วามืกวา้ง x คู่วามืสง่
5000

น่�ว

คู่วามืยาว x คู่วามืกวา้ง x คู่วามืสง่
305

*อาจำแตกต�างกนัไป็ตามืป็ริะเที่ศป็ลายที่าง
**เป็็นไป็ตามืเงื�อนไขที่่�กำาห้นด

ตดิต�อ แผู้นกบริกิาริลก่คู่า้ เพิื�อขอรัิบอตัริาคู่�าจัำดส�งและเคู่ล็ดลบัในการิบริริจำหุ้บ่ห้�อสำาห้รัิบพัิสดขุนาดให้ญ�เป็็นพิเิศษ 

คู่วามืยาว : ดา้นที่่�ยาวที่่�สดุ 
เสน้ริอบวง : (คู่วามืสง่ + คู่วามืกวา้ง) * 2

คู่วามืยาว
คู่วามืกวา้ง

คู่วามืสง่

กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   จดั้กี่ารีกี่ารีจดั้สง่ของคณุ   >   จัำดส�งออนไลนท์ี่่� fedex.com   |  FedEx Ship Manager™ ที่่� fedex.com   |   การิเตริย่มืเอกสาริการิจัำดส�ง   |   เคล็ด้ลบัในกี่ารีบรีรีจหุบีหอ่   |   นัดเวลาเขา้รัิบพัิสดหุ้ริอืส�งพัิสดดุว้ยตวัเอง
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จดั้สง่สน่ค�าอนัติรีายอยา่งปลอด้ภยัได้�อยา่งไรี ด้ค้ำาแนะนำากี่ารีจดั้
สง่ของเรีาได้ที่ี�
fedex.com/th-th/shipping/dangerous-goods.html

ด้ว้ธ่กีี่ารีบรีรีจหุบีหอ่แบติเติอรีี�ลเ่ธยีมอยา่งถก้ี่ติ�องได้�ที่ี�
fedex.com/th-th/shipping-guide/pack/lithium-batteries.
html

https://www.fedex.com/th-th/customer-support.html?INTCMP=BAL-1005245-18-13-962-1000000-APAC-TH-TH-FY21SVGCONTCTUS
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พิริอ้มืที่่�จำะส�งพัิสด ุ 
ของคู่ณุห้ริอืยงั  
นัดเวลาเขา้รัิบพัิสด ุ 
ดว้ยคู่วามืริวดเร็ิว 
เพิย่งแคู่�ป็ลายนิ�ว
เมืื�อคู่ณุบริริจำหุ้บ่ห้�อและเตริย่มืเอกสาริเริย่บ
ริอ้ยแลว้ และพัิสดพุิริอ้มืจัำดส�ง คู่ณุสามืาริถึ
นัดเวลาเขา้รัิบพัิสดทุี่างออนไลนไ์ดโ้ดยตริง 
ห้ริอืโที่ริตดิต�อฝ่� ายบริกิาริลก่คู่า้

จดั้กี่ารีนดั้กี่ารีเข�ารีบัพิ่สัด้ทุี่างออนไลน์

นดั้กี่ารีเข�ารีบัพิ่สัด้ทุี่างออนไลน์
คู่ณุสามืาริถึนัดเวลา ด ่แกไ้ข ห้ริอืยกเลกิคู่ำาขอ  
ให้เ้ขา้รัิบพัิสดทุี่างออนไลนข์องคู่ณุไดใ้นไมื�ก่�คู่ลกิ 

FedEx Ship Manager™ ที่ี� fedex.com
เพิิ�มืสถึานที่่�การิเขา้รัิบพัิสดใุห้มื�ลงในสมืดุที่่�อย่�ใน FedEx Ship ManagerTM 
ของคู่ณุ

นดั้เวลาเข�ารีบัพิ่สัด้ทุี่างโที่รีศพัิ่ที่์
โที่ริสายด�วนฝ่� ายบริกิาริลก่คู่า้ของเริา (1782 ห้ริอื 02.491.2000) เพิื�อ 
จัำดการินัดการิเขา้รัิบพัิสดุ

กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   จดั้กี่ารีกี่ารีจดั้สง่ของคณุ   >    จัำดส�งออนไลนท์ี่่� fedex.com   |  FedEx Ship Manager™ ที่่� fedex.com   |   การิเตริย่มืเอกสาริการิจัำดส�ง   |   เคู่ล็ดลบัในการิบริริจำหุ้บ่ห้�อ   |   นดั้เวลาเข�ารีบัพิ่สัด้หุรีอ่สง่พิ่สัด้ดุ้ �วยติวัคณุเอง

22

| | | | |

https://www.fedex.com/PickupApp/login?locale=th_th


| | | | |

กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   จดั้กี่ารีกี่ารีจดั้สง่ของคณุ   >    จัำดส�งออนไลนท์ี่่� fedex.com   |  FedEx Ship Manager™ ที่่� fedex.com   |   การิเตริย่มืเอกสาริการิจัำดส�ง   |   เคู่ล็ดลบัในการิบริริจำหุ้บ่ห้�อ   |   นดั้เวลาเข�ารีบัพิ่สัด้หุรีอ่สง่พิ่สัด้ดุ้ �วยติวัคณุเอง

คู่น้ห้าศน่ยบ์ริกิาริ FedEx 
ใกลคู้่ณุเพิื�อส�งพัิสดดุว้ย 
ตวัคู่ณุเอง

ศน่ยบ์ริกิาริของเริามืท่ี่ั �ง FedEx World Service Center / 
Ship Center และ FedEx Authorized Ship Center ที่่�พิริอ้มื 
ให้คู้่วามืช่�วยเห้ลอืคู่ณุในการิจัำดส�งห้ริอืรัิบพัิสดขุองคู่ณุ

ตริวจำสอบที่่�อย่� เวลาที่ำาการิ และ บริกิาริที่่�มืข่องศน่ยบ์ริกิาริ 
FedEx ที่่�คู่ณุตอ้งการิส�งพัิสดดุว้ยตวัคู่ณุเองไดท้ี่่� fedex.com FedEx World Service / Ship Center

มืพ่ินักงานมือือาช่พ่ิที่่�มืป่็ริะสบการิณบ์ริกิาริ
ลก่คู่า้ป็ริะจำำาการิอย่�

บริกิาริที่่�มื:่ ฝ่ากส�งพัิสด ุรัิบพัิสดุ

FedEx Stations

คู่ณุสามืาริถึส�งห้ริอืรัิบพัิสดไุดด้ว้ยตวัคู่ณุเองที่่� 
ศน่ยบ์ริกิาริที่่�คู่ณุสะดวกมืากที่่�สดุ

บริกิาริที่่�มื:่ ฝ่ากส�งพัิสด ุรัิบพัิสดุ
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กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   หลงัจากี่ที่ี�คณุจดั้สง่แล�ว   >   บรีก่ี่ารีติด่้ติามพิ่สัด้ทุี่ ั�งหมด้   |   จัำดการิการิจัำดส�งของ FedEx   |   การิเริย่กช่ำาริะเงนิที่างออนไลนข์อง FedEx

ตดิตามืในแบบที่่�คู่ณุตอ้งการิ
เคู่ริื�องมือืการิตดิตามืพัิสดอุอนไลนท์ี่กุวนัตลอด 24 ช่ั�วโมืงของเริาช่�วยให้คู้่ณุคู่วบคู่มุืการิ 
จัำดส�งของคู่ณุได ้ไมื�ว�าจำะเป็็นพัิสดชุ่ ิ�นเดย่วห้ริอืห้ลายช่ิ�น ห้ริอืไมื�ว�าคู่ณุจำะใช่เ้ดสกท็์ี่อป็ 
ห้ริอืโที่ริศพัิที่ม์ือืถึอื คู่ณุสามืาริถึดส่ถึานะการิจัำดส�งของคู่ณุห้ริอืดห่้ลกัฐานการิส�งมือบไดม้ื
ากถึง่ 30 ริายการิ

คณุมหีมายเลขกี่ารีติด่้ติามหรีอ่ติ�องกี่ารีหลกัี่ฐานกี่ารีสง่มอบสำาหรีบักี่ารีจดั้สง่ของ 
คณุหรีอ่ไม่
คู่ณุเพิย่งกริอกขอ้มืล่อย�างใดอย�างห้น่�งขา้งตน้โดยใช่อ้ปุ็กริณห์้ริอืเคู่ริื�องมือืใดกไ็ดด้งัต�อไป็น่�
เรียีนรี้ �เพิ่ ่�มเติม่เกี่ี�ยวกี่บักี่ารีติด่้ติามพิ่สัด้ไุด้�ที่ี� fedex.com/th-th/tracking.html

ติด่้ติามกี่ารีจดั้สง่โด้ยไมต่ิ �องเข�าส้ร่ีะบบ
กริอกห้มืายเลขการิตดิตามืห้ริอืห้มืายเลขอา้งองิเพิื�อดส่ถึานะการิจัำดส�งพัิสด ุ
และรัิบห้ลกัฐานการิส�งมือบไดท้ี่่� fedex.com

ติด่้ติามกี่ารีจดั้สง่ด้�วยกี่ารีเข�าส้ร่ีะบบ
สำาห้รัิบการิจัำดส�งผู้�านที่าง FedEx Ship Manager™ ที่่� fedex.com ผู้ลลพัิธุแ์ละ 
ริายละเอย่ดการิตดิตามืจำะแสดงให้คู้่ณุเห็้นโดยอตัโนมืตัหิ้ลงัเขา้ส่�ริะบบ

กี่ารีติด่้ติามด้�วย FedEx Mobile
เป็็นเคู่ริื�องมือืการิตดิตามืที่่�สะดวกที่่�สดุของเริา ให้ข้อ้มืล่อพัิเดที่ในที่่�คู่ณุเดนิที่าง 
เพิื�อให้คู้่ณุสามืาริถึตดิตามืการิจัำดส�งของคู่ณุไดต้ลอด 24 ช่ั�วโมืงที่กุวนั 
ไมื�ว�าจำะจำากที่่�ใดกต็ามื
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*ตวัเลอืกที่่�มือ่าจำแตกต�างกนัไป็ตามืป็ริะเที่ศ/เขตป็กคู่ริองที่่�ป็ลายที่าง

| | | | |

FedEx® Delivery Manager ช่�วยให้ก้าริ
ส�งมือบสำาห้รัิบลก่คู่า้ของคู่ณุสะดวกมืาก
ยิ�งข่�น
เมืื�อใช่ ้FedEx® Delivery Manager คู่ณุสามืาริถึมือบคู่วามืสามืาริถึให้ล้ก่คู่า้  
ในการิกำาห้นดวนัที่่�และสถึานที่่�ในการิส�งมือบโดยไมื�มืคู่่�าใช่จ้ำ�ายเพิิ�มืเตมิื เพิย่งเปิ็ดใช่ง้าน  
ตวัเลอืกการิแจำง้เตอืนเมืื�อใช่เ้คู่ริื�องมือืออนไลนใ์ดๆ ของ FedEx เช่�น FedEx Ship  
ManagerTM แลว้ลก่คู่า้ของคู่ณุจำะมืต่วัเลอืกในการิส�งมือบมืากมืาย

ติวัเลอ่กี่ในกี่ารีสง่มอบที่ี�พิ่รี�อมให�บรีก่ี่ารี*

• ส�งมือบตามืแผู้นที่่�วางไว ้
• ส�งไป็ยงัที่่�อย่�ของฉัันในวนัที่่�ในอนาคู่ต
• ส�งมือบให้เ้พิื�อนบา้น
• จัำดส�งไป็ยงัอก่ที่่�อย่�ห้น่�ง
• ส�งไป็ยงัจำดุรัิบพัิสดุ

เรียีนรี้ �เกี่ ี�ยวกี่บัปรีะโยชินส์ำาหรีบัที่ ั�งลก้ี่ค�าและธรุีกี่จ่ของคณุได้�ที่ี�  
fedex.com/th-th/shipping-tools/deliverymanager.html

กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   หลงัจากี่ที่ี�คณุจดั้สง่แล�ว   >   บริกิาริตดิตามืพัิสดทุี่ั �งห้มืด   |   จดั้กี่ารีกี่ารีจดั้สง่ของ FedEx   |   การิเริย่กช่ำาริะเงนิที่างออนไลนข์อง FedEx
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วธิุท่ี่่�ดท่ี่่�สดุในการิจัำดการิ 
ใบแจำง้ห้น่�ของคู่ณุ
ตอนน่� คู่ณุสามืาริถึเลอืกรัิบใบแจำง้ห้น่� แบบ
อเิล็กที่ริอนกิสผ์ู้�านการิเริย่กช่ำาริะเงนิที่างออนไลน์
ของ FedEx® และสามืาริถึเลอืกใช่ต้วัเลอืกการิ
เริย่กช่ำาริะเงนิที่่�ห้ลากห้ลายให้ก้บัธุรุิกจิำของคู่ณุ คู่ณุ
สามืาริถึด ่ดาวนโ์ห้ลด และพิมิืพิใ์บแจำง้ห้น่� 
ห้ริอืเอกสาริพิธิุก่าริที่างศลุกากริที่ั �งห้มืด แลว้ช่ำาริะ 

เรียีนรี้ �ข �อได้�เปรียีบที่างธรุีกี่จ่  
แบบอเ่ล็กี่ที่รีอนก่ี่สไ์ด้�ที่ี�  
fedex.com/th-th/billing.html

เลอืกวธิุช่่ำาริะเงนิที่่�เห้มืาะสมื
ที่่�สดุ
เพิื�อคู่วามืสะดวกของคู่ณุ เริามืก่าริช่ำาริะคู่�าบริกิาริห้ลายวธิุ ่ดคู่่ำาแนะนำาเก่�ยว
กบัวธิุก่าริช่ำาริะเงนิแต�ละวธิุไ่ดท้ี่่� fedex.com/th-th/billing.html และเลอืก
วธิุท่ี่่�ดท่ี่่�สดุสำาห้รัิบคู่ณุ

กี่ารีโอนเงน่
น่�เป็็นตวัเลอืกที่่�สมืบร่ิณแ์บบ ห้าก 
คู่ณุตอ้งการิลดคู่วามืยุ�งยากของ 
ขั �นตอนการิช่ำาริะเงนิ

ติวัเลอ่กี่ของคณุ: 
บญัช่ธุ่นาคู่าริ
การิช่ำาริะเงนิผู้�านช่�องที่างออนไลน์
เช่ค็ู่

บตัิรีเครีด้ต่ิและใบลด้หนี�
วธิุก่าริช่ำาริะเงนิที่่�สะดวกกว�า  
คู่อืการิช่ำาริะเงนิดว้ยบตัริเคู่ริดติ

ติวัเลอ่กี่ของคณุ:
การิเริย่กช่ำาริะเงนิที่างออนไลนข์อง FedEx®

การิช่ำาริะเงนิดว้ย QR Pay
ช่ำาริะเงนิที่างโที่ริศพัิที่์
ใบลดห้น่�

เรียีนรี้ �เพิ่่�มเติม่ได้�ที่ี�  
fedex.com/th-th/billing/ 
offline-payment.html

เรียีนรี้ �เพิ่่�มเติม่ได้�ที่ี�  
fedex.com/th-th/billing/ 
offline-payment/credit-
card-credit-note.html

กี่ารีจดั้สง่กี่บั FedEx   >   หลงัจากี่ที่ี�คณุจดั้สง่แล�ว   >  บริกิาริตดิตามืพัิสดทุี่ั �งห้มืด   |   จัำดการิการิจัำดส�งของ FedEx   |   กี่ารีเรียีกี่ชิำารีะเงน่ที่างออนไลนข์อง FedEx
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แห้ล�งขอ้มืล่เพิิ�มืเตมิื
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FedEx เช่ื�อมืโยงผู้่คู้่นและโอกาสคู่วามืเป็็นไป็ได ้
แนวคู่ดิและสนิคู่า้ของคู่ณุสามืาริถึไป็ถึง่ผู้่คู้่นนับลา้นและช่มุืช่นที่ั�วโลกได ้เปิ็ดรัิบแห้ล�งขอ้มืล่ของเริาเพิื�อเพิิ�มืโอกาสของคู่ณุและรัิบการิสนับสนุนจำากเริาอย�างต�อเนื�อง

เป่ด้โลกี่ของคณุเพิ่่�อรีบั 
โอกี่าสความเป็นไปได้�  

รัิบเริื�องริาว แนวคู่ดิ เคู่ล็ดลบั 
และคู่ำาแนะนำาของผู้่เ้ช่่�ยวช่าญจำาก 

FedEx ส�งตริงถึง่กล�องขอ้คู่วามืของคู่ณุ

ข�อมล้เชิง่ลก่ี่ที่างธุรีกี่จ่

ห้าแริงบันดาลใจำจำากคู่อลัมืน ์
พิเิศษและข�าวสาริล�าสดุ 

เก่�ยวกบัอตุสาห้กริริมื ธุรุิกจิำ 
และโลกของเริา

ไมพ่ิ่ลาด้ขา่วสารีกี่ารีให�บรีก่ี่ารีลา่สดุ้

ดข่�าวสาริการิให้บ้ริกิาริของเริาเก่�ยวกบัการิ 
เป็ล่�ยนแป็ลงกฎขอ้บงัคู่บัใดๆ ห้ริอืผู้ลกริะที่บต�อ 
การิให้บ้ริกิาริในป็ริะเที่ศห้ริอืเขตป็กคู่ริองต�างๆ 

ที่่�คู่ณุวางแผู้นที่่�จำะจัำดส�ง
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ศน้ยธ์รุีกี่จ่ขนาด้เล็กี่

เริาพิริอ้มืที่่�จำะช่�วยขยายธุรุิกจิำขนาด
เล็กของคู่ณุให้เ้จำริญิเตบิโต ด่

ขอ้มืล่และคู่วามืเช่่�ยวช่าญของเริา
ที่่�ศน่ยธ์ุรุิกจิำขนาดเล็กไดแ้ลว้วนัน่�



ตดิต�อเริา
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ที่ม่ืมือือาช่พ่ิ ฝ่� ายบริกิาริ 
ลก่คู่า้ของเริาพิริอ้มืให้ ้
บริกิาริคู่ณุ
เริารัิบฟังคู่วามืตอ้งการิของคู่ณุเก่�ยวกบัการิจัำดส�งกบัเริา  
ที่ม่ืบริกิาริลก่คู่า้ของเริาให้คู้่วามืช่�วยเห้ลอืเต็มืที่่�เก่�ยวกบั 
คู่ำาถึามืของคู่ณุผู้�านช่�องที่าง แช่ที่ อเ่มืล ห้ริอืสายด�วน

ด้ว้ธ่ขีอกี่ารีสนบัสนนุด้�านเที่คนค่ คำาถามที่ี�พิ่บบอ่ย 
หรีอ่วธ่ยี ่�นเอกี่สารีรี�องเรียีน กี่รีณุาไปที่ี�ฝ่่ายสนบัสนนุ
ลก้ี่ค�าของเรีาได้�ที่ี� fedex.com/th-th/customer-
support.html

ถาม FedEx
ใช่ผู้้่ช้่�วยเสมือืนของ FedEx

คำาถามที่ ั�วไป

ภายในปรีะเที่ศไที่ย:
1782
02.491.2000  
จากี่ติา่งปรีะเที่ศ: 
662.491.2000

เวลาที่ำากี่ารี:
วนัจัำนที่ริ-์วนัศกุริ:์ 08:00 น. ถึง่ 20:00 น.
วนัเสาริแ์ละวนัห้ยดุนักขตัฤกษ์: 08:00 น. ถึง่ 17:00 น.
วนัอาที่ติยแ์ละวนัป่็ให้มื�: ปิ็ดให้บ้ริกิาริ 
เวลาที่ำาการิของสายด�วนการิเริย่กช่ำาริะเงนิ: 
วนัจัำนที่ริ-์วนัศกุริ:์ 08:30 น. ถึง่ 17:00 น.

ผ่ลต่ิภณัฑ์อ์อนไลน ์ 
และแอพิ่พิ่ลเ่คชิ ั�นของ FedEx: 
1800.228.822 

เวลาที่ำากี่ารี:
วนัจัำนที่ริ-์วนัศกุริ:์ 09:00 น. ถึง่ 17:00 น.
(ภาษาไที่ย)

เวลาที่ำากี่ารี:
วนัจัำนที่ริ-์วนัอาที่ติย ์ตลอด 24 ช่ั�วโมืง  
ไมื�เวน้วนัห้ยดุริาช่การิ 
(ภาษาองักฤษ)

ความชิว่ยเหลอ่ที่างเที่คนค่

พิ่บกี่บัเรีาได้�ที่าง LINE Messenger
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