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เกีย่วกบั รชิ มมั
บรษัิท รชิ มัม จ ากดั คอื ผูเ้ชีย่วชาญในการสง่ของไป
ตา่งประเทศ เพือ่อคีอมเมริซ์ โดยเรามทีมีงานทีเ่คย
ท างานดา้นโลจสิตกิสแ์ละอมีารเ์ก็ตเพลสมากวา่ 10 ปี 
ท าใหเ้ราเขา้ใจความตอ้งการของผูข้าย

บรษัิทรชิ มัม กอ่ตัง้มาตัง้แตปี่ 2559 โดยตัง้ปณธิานทีจ่ะ
เป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่ตา่งประเทศอนัดับตน้ๆของธรุกจิอี
คอมเมริซ์ในประเทศไทย

และเรายังเป็นบรษัิททีส่ามารถสรา้งเครอืขา่ยการสง่ออก
ตา่งประเทศเองไมว่า่จะเป็นประเทศอเมรกิา, 
ออสเตรเลยี, ยโุรป



กำรเจรญิเตบิโตของ รชิมมั

2016-2018

2019-2021

2022

● 2016 กอ่ตัง้บรษัิทโดยเริม่ใช ้

LaoPost และ Turkish Post
● หยดุใหบ้รกิาร LaoPost หลงั 6 

เดอืน เพราะไมม่ี Registered 
mail

● 2018 เปิดใหบ้รกิาร Swiss Post

● 2019 เป็นทีป่รกึษาให ้eBay TH
ดา้นการใช ้Oversea 
warehouse และเริม่ใหบ้รกิาร 
US warehouse, California

● 2020 ขยาย เป็นทีป่รกึษาให ้
eBay MY& SG ดา้นการใช ้
Oversea warehouse 

● 2020 หยดุใหบ้รกิาร Swiss Post
เนือ่งจาก Covid19

● 2020 Aug เริม่ใหบ้รกิาร Direct 
Line US

● 2021 Mar เริม่ใหบ้รกิาร AU 
Warehouse, Sydney & Direct 
Line AU & Georgia

● ขยายการสง่แบบ Direct Line 
US เขา้ทางฝ่ัง NY

● เริม่ใหบ้รกิาร Direct Line UK
● เริม่ใหบ้รกิาร Direct Line DE

warehouse



เคยมปัีญหาการ

ส่งไปตา่งประเทศ

แบบเดมิๆ?



ปัญหาของการขนส่งไปตา่งประเทศแบบเดมิๆ?

ชา้

เวลาตัง้แต ่14-30 วนั

ไม่แน่นอน

ระยะเวลาน าสง่ไม่แน่นอนเดีย๋ว

เรว็เดีย๋วชา้

ราคาส่งแพงขึน้

ขนสง่แพงขึน้เร ือ่ยๆ แต่

ระยะเวลาน าสง่เท่าเดมิ



เพราะ?
การสง่ออกจากประเทศไทยตอ้งมกีารแวะพกัหลายจดุ ผ่านผู ้

ใหบ้รกิารหลายเจา้ จนกวา่จะถงึมอืผูร้บั

TH

EU
US

ME



แลว้ส่งแบบไหนด?ี



บรกิารของรชิมมั
Direct Line US
Direct Line AU
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สง่แบบ Direct Line US & AU ของ รชิ มมั

Direct Injection

Express
LA

Sydney

1-2 วันท าการ 4 วันท าการ 5-10 วันท าการ

1-2 วันท าการ 4 วันท าการ 5-7 วันท าการ

สง่ของ/ Pick up TH – CA, USA สง่ของถงึมอื Buyer



Direct Line US & AU ของ รชิ มมั
รำยละเอยีด/ประเทศ United States United States Australia

ประเทศ US US AU

น ้าหนัก
<1 Pound

28 - 450 กรมั
> 1 Pound

0.5 - 2.5 กโิลกรมั
100 – 5000 กรัม

ขนาดสง่ไมเ่กนิ L 22" x W 18" x Thick 15" L + (2x W+ 2xH) ≤ 84"
L + W + H ≤ 90 cm. 
(ดา้นยาว ≤ 100 cm.)

ขอ้จ ากัดเรือ่งปรมิาตร
น ้าหนักปรมิาตร (WxLxH (cm)/5,000) / น ้าหนักสนิคา้ ≤ 1.2

ถา้เกนิ 1.2 คดิราคาเพิม่กโิลกรัมละ 250 บาท

ระยะเวลาน าสง่ 8 – 12 8 – 12 10 – 14 

วธิคีดิราคา คดิทกุๆ 28 กรัม คดิทกุๆ 0.5 กโิลกรัม
คดิทกุๆ 100 กรัม ถงึ 500 กรัม และ ทกุๆ 

0.5 กก. จาก 1 ถงึ 5 กก.

ความรับผดิชอบถา้สญู
หายหรอืเสยีหาย

ไมม่คีา่ชดเชย

Shipping ใน eBay 
Listing

Economy Shipping from 
outside US (11 to 23 

business days)

Economy Shipping from 
outside US (11 to 23 

business days)

Economy delivery outside from AU (11 
to 20 business days)

Carrier DHL eCommerce USPS Fastway / Australia Post

Acceptance Scan ได ้1 วนัหลังสรา้ง Label
ไดห้ลังจากของเขา้ระบบ USPS 

ประมาณ 6-7 วนั
ไดห้ลังจากของเขา้ระบบ Carrier ประมาณ 

6-7 วนั



Direct Line US & AU ของ รชิ มมั
รำยละเอยีด/ประเทศ United States United States Australia

ประเทศ US US AU

ขอ้จ ากัดเรือ่งการ
Cancel Order

ตอ้งแจง้รชิ มัม ณ วนัทีส่รา้ง Label ภายใน 6pm เนือ่งจากเป็น
ระบบตัดเงนิลว่งหนา้ และทาง รชิ มัม ตอ้งสง่ขอ้มลูเพือ่ใหไ้ด ้A-
scan หลังจากทีส่ง่ขอ้มลูเพือ่ A-scan แลว้จะเกดิคา่ใชจ้า่ยทันที
รชิ มัม จะเก็บเฉพาะคา่ Label ที่ US เทา่นัน้โดยไมเ่ก็บคา่ 

Freight ออกจากเมอืงไทย

ไมส่ามารถ Cancel Order ไดห้ลังจาก 
Submit Order ควรตรวจตราใหเ้รยีบรอ้ย

กอ่นสรา้ง Submit Order

ขอ้จ ากัด เรือ่งขนาด
และน ้าหนัก

การกรอกขนาดและน ้าหนักตอ้งถกูตอ้ง ไมค่วรผดิเกนิ 10 กรัม การใสน่ ้าหนักผดิบอ่ยๆ อาจเป็นสาเหตใุห ้ทาง 
รชิ มัม โดนปิด Account กับทาง US ได ้เพราะฉะนัน้ ทางรชิ มัม จะท าการปรับSeller ในกรณีทีใ่สน่ ้าหนักผดิ

ดว้ยความจงใจ

ขอ้จ ากัดของสนิคา้ที่
สง่ได ้

ของตอ้งหำ้ม
• ยาเสพตดิ, บหุรี่
• Lithium Battery ทกุชนดิ
• ของเหลวขนาดบรรจเุกนิ 100ml
ของทีส่ง่ไดแ้ตม่คีวำมเสีย่ง ซึง่รชิ มัมไมรั่บผดิชอบกรณีตดิศลุกากรแลว้ไมส่ามารถเคลยีรไ์ด ้
• อาหารเสรมิ
• เครือ่งส าอางค์
• อาหาร ขนม ทกุชนดิ

ขอ้จ ากัดของ
บรรจภุัณฑ์

ควรใชซ้องพลาสตกิในการแพค งดเวน้การใชก้ลอ่งส าหรับผลติภัณฑท์ีไ่มจ่ าเป็น เชน่ เสือ้ผา้
งดใชซ้องกระดาษเพราะมคีวามแข็งยากตอ่การรวมของลงกลอ่ง

• อาวธุ, ของมคีม
• วตัถไุวไฟ เชน่ สเปรยอ์ัดแกส๊ และ สารอันตรายทกุชนดิ

• ยาตา่งๆ เชน่ ยาหมอ่งน ้า น ามันนวด ยาเหลอืง



ขอ้ควรระวงั?
ส าหรบัการส่งแบบ Direct 
Line ทีพ่บไดบ่้อย



ขอ้ควรระวงั

กล่องไม่พอดขีอง แพคโดยซองพลาสตกิเป็นหลกั 

หรอืกล่องขนาดเล็ก ทีพ่อดกีบัของ

ในกรณีของแตกหกัได้

ปรมิาตร 39x25x18 cm/5,000=3.5 kgs
น ้าหนักจรงิ 0.335 kgs

ขนาดของ 14x22x8 cm
ขนาดกลอ่ง15x25x15 cm

ขนาดของ 10x10x8 cm
ขนาดกลอ่ง15x25x15 cm

ของทีต่ดิปรมิาตร

เยอะๆไม่เหมาะส่ง

ทาง Direct Line



สง่แบบ Turkist & Belgium Post ของ รชิ มมั

Istanbul

TH

Brussel

1-2 วันท าการ 1 วันท าการ 3-14 วันท าการ

สง่ของ/Pick up From TH - TR From TR - Destinations

1-2 วันท าการ 2 วันท าการ 3-10 วันท าการ

สง่ของ/Pick up From TH - Brussel From Brussel - Destinations



Normal Mail (Non-Register)

Belgium Post Turkish Post Singapore Post

ประเทศ EU - 18 Countries ROW Exclude Asia & Oceania Asia & Oceania

น ้าหนักสงูสดุ 2 Kg.

ขนาดสงูสดุ L + W + H ≤ 90 cm. (ดา้นยาวสดุ ≤ 60 cm.)

ระยะเวลาน าสง่ 8-12 10-14 10-18

วธิกีารคดิราคา น ้าหนักจรงิ (กก.) x ราคาตอ่กโิลกรัม + ราคาตอ่ชิน้

A-Scan มี

D-Scan ไมม่ี

ความรับผดิชอบถา้สญูหาย
หรอืเสยีหาย

ไมม่ี



Registered Mail

Belgium Post Turkish Post Singapore Post

ประเทศ EU - 22 Countries ROW Exclude Asia & Oceania Asia & Oceania

น ้าหนักสงูสดุ 2 Kg.

ขนาดสงูสดุ L + W + H ≤ 90 cm. (ดา้นยาวสดุ ≤ 60 cm.)

ระยะเวลาน าสง่ 8-12 10-14 10-18

วธิกีารคดิราคา น ้าหนักจรงิ (กก.) x ราคาตอ่กโิลกรัม + ราคาตอ่ชิน้

A-Scan มี

D-Scan ม ี(ไมม่ใีนบางประเทศ เชน่ อังกฤษ, แคนนาดา เป็นตน้)

ความรับผดิชอบถา้สญูหาย
หรอืเสยีหาย

ไมม่ี มี ที ่USD 40 มี ที ่SGD 40



EMS

Turkish Post

ประเทศ 111 Countries 

น ้าหนักสงูสดุ 20 -30 Kg. แลว้แตป่ระเทศปลายทาง

ขนาดสงูสดุ L + W + H ≤ 300 cm. (ดา้นยาวสดุ ≤ 100 cm.)

ระยะเวลาน าสง่ 10-14

วธิกีารคดิราคา น ้าหนักจรงิ (กก.) x ราคาตอ่กโิลกรัม + ราคาตอ่ชิน้

A-Scan มี

D-Scan ม ี(ไมม่ใีนบางประเทศ เชน่ อังกฤษ, แคนนาดา เป็นตน้)

ความรับผดิชอบถา้สญูหาย
หรอืเสยีหาย

ม ีที่ USD 60



Oversea Warehouse

CA

GA

United States Australia

Sydney

• มรีอบการสง่เรอืทกุเดอืนจากไทยไปอเมรกิา
• มรีะบบจัดการออรเ์ดอรแ์ละสตอ๊คหลงับา้น
• ทา่นทีใ่ชบ้รกิาร US warehouse สามารถใช ้

บรกิารออก Returned label ได ้

• มรีอบการสง่เรอืทกุๆ 2 เดอืนจากไทยไปออสเตรเลยี
• มรีะบบจัดการออรเ์ดอรแ์ละสตอ๊คหลงับา้น
• ทา่นทีใ่ชบ้รกิาร AU warehouse สามารถใชบ้รกิาร
ออก Returned label ได ้



02
วธิสีมัครใชบ้รกิาร

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร

วธิสีมคัรและเงือ่นไข



วธิสีมคัรและเงือ่นไข

เอกสารทีใ่ช ้

• ส าเนาบตัรประชาชน

• ส าเนาทะเบยีนบา้น

• พรอ้มตอบกลบัอเีมลท์ีท่าง

รชิมมั สง่ใบเสนอราคาว่า 

“ตกลงใชบ้รกิารตามราคาที่
เสนอ”

Top up เงิน
• การบรกิารของทาง รชิ มมั เป็นแบบ 

Prepaid รบกวน Seller โอนเงนิ
คา่บรกิารลว่งหนา้ตอ่การใช ้1 สปัดาห ์มา
ที ่บรษิทั รชิ มมั จ ากดั ธนาคารกสกิร 

A/C no.  0598425086 สาขา เดอะ
พาซโิอ กาญจนาภเิษก

• ทางรชิมมั จะท าการสรปุยอดการใชผ่้าน

ทางอเีมลท์ุกสปัดาห ์

เง่ือนไขการใชบ้รกิาร

• ยอดการใชต้อ่เดอืน 25,000 บาท
หรอื สง่ขัน้ต ่า 150 ชิน้ตอ่เดอืน

ทำ่นทีส่นใจใชบ้รกิำร กรณุำกรอกรำยละเอยีดมำที ่Google Form
https://forms.gle/u4ig5MAYdoEcceFq5



ระบบ
วธิกีารใชง้านระบบ

03



ระบบรชิ มมั มวีธิกีารสรา้ง Label ได ้3 วธิี

ดงึออรเ์ดอรจ์าก 

eBay
สรา้งแบบ 

Manual ทลีะอนั

สรา้งแบบ 

Manual ใชไ้ฟล ์
อพัโหลด

● สามารถดงึ ออรเ์ดอรจ์าก 

eBay ID ไดโ้ดยตรง
เฉพาะ Site eBay.com
และ eBay.com.au

● ในกรณีออรเ์ดอรม์าจาก

Site อืน่ สามารถสรา้งแบบ 
Manual ทลีะ Label

● ในกรณีออรเ์ดอรม์าจาก 

Site อืน่และมปีรมิาณมาก 

สามารถสรา้งแบบ Bulk 
file up load ได ้



Log in Page
Website : www.thautoteam.com
Username & Password ทางรชิ มมั จะเป็นคนเตรยีมให ้

http://www.thautoteam.com/


After Login Page

2 Shipping Service code

1 Warehouse code

การบรกิารทีส่ามารถใชไ้ดใ้น บัญชขีองคณุ

XXXXXX



Set up
ท าครัง้แรก ครัง้เดยีว

02 - 1



1

2

XXXXXX

1. คลกิ ปุ่ มสเีขยีวดา้นบนขวา
2. คลกิ Setting

One time setting



One time setting
1. คลกิ eBay account
2. คลกิ New

1
2

XXXXXX



One time setting

3

1. ใส ่email address ในชอ่ง Paypal eMail, สามารถใชอ้เีมลอ์ะไรก็ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็น อเีมล์
ของ Paypal

2. Default “None” หมายถงึ ระบบจะดงึทกุค าสัง่ซือ้ ใหค้ลกิ drop down แลว้เลอืก shipping
method

3. คลกิ Submit

2

1



คลกิ Hyperlink “GetToken”

One time setting



1. ใส ่eBay Password
2. แลว้คลกิ Sign in
3. คลกิ “Agree”

1

2

3

xxxx

One time setting



ถา้ปรากฎ eBay ID และ Token แสดง “Yes” แสดงวา่ท าการเพิม่ eBay account ส าเร็จแลว้
ถา้ตอ้งการเพิม่ eBay ID ท าตามขัน้ตอนเดมิ สามารถเพิม่ไดม้ากสดุ 3 accounts

abcd

XXXXXX

One time setting

xxxx



กำรสรำ้ง Label
แบบดงึ Order จำก eBay

02 - 2



Create Direct Line Label – eBay Order

1. คลกิ “Order” Menu
2. คลกิวันทีใ่ต ้DirectLine List เพือ่เชคออรเ์ดอรใ์นวนันัน้ๆ

2.1 ระบบจะท าการดงึออรเ์ดอรอ์ตัโนมตั ิทกุๆ 6.00 น. หลงัจากนัน้ถา้ตอ้งการดงึออรเ์ดอรเ์พิม่ทา่นตอ้งกด Fetch order 
อกีครัง้ เมือ่คลกิ Fetch Order ระบบจะดงึออรเ์ดอร ์จาก 24 ช.ม.กอ่นหนา้ ซึง่จะไมซ่ า้กบัออรเ์ดอร ์ทีไ่ดด้งึมากอ่นหนา้นี ้
(กรณีเริม่ใชค้รัง้แรก 2-3 วันแรกระบบยังไมม่ขีอ้มลูออรเ์ดอรก์อ่นหนา้เพราะฉะนัน้ อาจจะมกีารดงึออรเ์ดอรท์ี ่Mark as 
ship ไปแลว้บา้งจนกวา่ระบบจะมฐีานขอ้มลูทีม่ากพอ ถงึไมด่งึซ า้)

2

2.1

1



Create Direct Line Label – eBay Order

4

5

3

6

3. ระบบจะเลอืกเฉพาะออรเ์ดอรท์ีท่ีอ่ยูผู่รั้บคอื US และ Puerto Rico เทา่นัน้, เรยีงล าดับตาม eBay ID ทีผ่กูไว ้
4. คลกิ Ref. no. เพือ่กรอกขนาดและน ้าหนัก หรอื ทา่นสามารถ Set your own package ใน Inventory under “Package Box” 
5. คลกิปุ่ ม ชือ่ผูรั้บ กรณีทีต่อ้งการแกไ้ขชือ่ทีอ่ยูผู่รั้บ
6. คลกิเลอืกอนัแรก US-Geniqua-CA-DHL SM Parcel Expedited ส าหรับน ้าหนัก < 450g. และ คลกิเลอืกอนัทีส่าม US-Geniqua-CA-Priority

Mail ส าหรับน ้าหนัก > 450g. กรณีเลอืกอันอืน่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ / AU-SendEx-NSW-FastWay

XXXX



หลังจากเชคขอ้มลูผูรั้บและกรอก ขนาด น ้าหนัก และ Shipping service 
7. คลกิ drop down list ใต ้Action และเลอืก “Confirm” 
8. และ click “Submit”

7

Create Direct Line Label – eBay Order

8



10

9

11

Create Direct Line Label – eBay Order
9. Status จะเปลีย่นจาก New to Submitted, หมายถงึ สรา้งออรเ์ดอรเ์สร็จเรยีบรอ้ย
10. คลกิ drop down list และเลอืก“Labeling” เพือ่สรา้ง Label
11. คลกิ “Submit” 

12.Status จะเปลีย่นจาก Submitted to Labeled, หมายถงึระบบได ้Label มาเก็บไวเ้รยีบรอ้ย
13.คลกิ drop down list และเลอืก“Print” เพือ่ปริน้ Label ออกมา (Label จะเก็บไวเ้พยีง 3 เดอืนเทา่นัน้)
14.คลกิ “Submit” เพือ่ปริน้ Label

12

13

14



Create Direct Line Label – eBay Order

15. ไฟลท์ีด่าวโ์หลดมาจะแสดงอยูด่า้นลา่งดา้นซา้ยมอื สามารถเปิดโดยตรงหรอืเปิดผา่น download 
folder

15



กำรสรำ้ง Label
แบบ Manual 
โดยกำรสรำ้งทลีะอนั 
ส ำหรบั Order ไมม่ำก

02 - 3



Create Direct Line Label – Manual input
1. คลกิ “Manual” menu
2. คลกิ “Manual Direct Line List”
3. คลกิ “New” button

2

1

3



Create Direct Line Label – Manual input

1. กรอกชือ่ทีอ่ยูผู่รั้บ
2. กรอก ขนาดและ

น ้าหนัก
3. Item เวน้วา่ง หรอื 

สามารถใสข่อ้ความ
สว่นตัวได ้56 
characters

2

1

3



Create Direct Line Label – Manual input

หลังจากกด Submit ออรเ์ดอร ์จะมแีถบสเีขยีวปรากฎขึน้มาดา้นบน “Success” แสดงวา่ทา่นใส่

ขอ้มลูผูรั้บเรยีบรอ้ย แลว้ทา่นสามารถกดปิดหนา้ตา่งทีใ่ชก้รอกขอ้มลูไดเ้ลย



Create Direct Line Label – Manual input
1. ถา้ตอ้งการดอูอรเดอรท์ีส่รา้งแลว้ ใหค้ลกิวนัทีนั่น้เพือ่แสดงรายละเอยีด
2. คลกิ “Unknown” เพือ่เลอืก shipping service รอประมาณ 10 วนิาท ีจะมหีนา้ตา่งปรากฎขึน้
เลอืกแถวแรก US-Geniqua-CA-DHL SM Parcel Expedited ส าหรับน ้าหนัก < 450g. และ คลกิเลอืกอนัทีส่าม US-Geniqua-CA-Priority 
Mail ส าหรับน ้าหนัก > 450g. กรณีเลอืกอันอืน่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่

2

3. Item ขอ้ความทีร่ะบไุวส้ว่นตวัจะปรากฎทีน่ี่

3

1



Create Direct Line Label – Manual input

4. หลังจากเลอืก Shipping Service จะแสดงแบบนี้
5. ถา้ตอ้งการแกไ้ขชือ้ทีอ่ยูผู่รั้บใหค้ลกิปุ่ มสเีทา “Ref.” จะมหีนา้จอปรากฎใหแ้กไ้ข
6. คลกิ drop down list เลอืก “Confirm”
7. คลกิ “Submit” 

65 4

7



9

8

10

Create Direct Line Label – Manual input
8. Status จะเปลีย่นจาก New to Submitted, หมายถงึ สรา้งออรเ์ดอรเ์สร็จเรยีบรอ้ย
9. คลกิ drop down list และเลอืก“Labeling” เพือ่สรา้ง Label
10. คลกิ Submit 

11. Status จะเปลีย่นจาก Submitted to Labeled, หมายถงึระบบได ้Label มาเก็บไวเ้รยีบรอ้ย
12. คลกิ drop down list และเลอืก“Print” เพือ่ปริน้ Label ออกมา (Label จะเก็บไวเ้พยีง 3 เดอืนเทา่นัน้)
13. คลกิ Submit ระบบจะสรา้งไฟล ์Label เป็น PDF ไฟลไ์ว ้

11

12

13



Create Direct Line Label – Manual input

14

14. ไฟลท์ีด่าวโ์หลดมาจะแสดงอยูด่า้นลา่งดา้นซา้ยมอื สามารถเปิดโดยตรงหรอืเปิดผา่น download 
folder



กำรสรำ้ง Label
แบบ Manual 
โดยใชไ้ฟลอ์พัโหลด
ส ำหรบั Order มำก

02 - 4



Create Direct Line Label – Bulk Upload

1

3

1. คลกิเมนู “Manual” 
2. คลกิ “Manual Direct Line List”
3. คลกิ “here” เพือ่ดาวนโ์หลด Template

2



Name Phone Company Address1 Address2 City State Country Code (2 letter code) Country Name Postcode Weight (g) Length (cm) Width (cm) Height (cm) SKU Items Warehouse ID Shipping Service ID

Create Direct Line Label – Bulk Upload

1. กรอกขอ้มลูผูรั้บ
2. กรอกขนาด และ น ้าหนัก
3. กรอก Warehouse ID “11” and Shipping Service ID as “101”
4. เวน้วา่งชอ่ง SKU
5. ชอ่ง Items สามารถใสข่อ้ความสว่นตวัได 56 ต าแหน่ง

Name Phone Company Address1 Address2 City State Country Code (2 letter code) Country Name Postcode Weight (g) Length (cm) Width (cm) Height (cm) SKU Items Warehouse ID Shipping Service ID

1 2

3

11 101

4 5



Create Direct Line Label – Bulk Upload

6

6. คลกิ “Choose File” 
7. เลอืก ไฟลท์ีเ่ก็บไว ้
8. คลกิ “Import”

8



Create Direct Line Label – Bulk Upload
9. ถา้อัพโหลดส าเร็จจะมขีอ้ความปรากฎ วา่ “Success” ถา้ไมส่ าเร็จจะม ีขอ้ความสแีดงปรากฎและ

แจง้สาเหตเุพือ่ใหท้ าการแกไ้ข แลว้อัพโหลดใหมอ่กีครง้

9



10. คลกิวันทีใ่ต ้DirectLine List เพือ่เชคออรเ์ดอรท์ีอ่ัพโหลด
11. คลกิ drop down list เลอืก “Confirm”
12. คลกิ “Submit” 

10

11

Create Direct Line Label – Bulk Upload

12



14

13

15

Create Direct Line Label – Bulk Upload
13. Status จะเปลีย่นจาก New to Submitted, หมายถงึ สรา้งออรเ์ดอรเ์สร็จเรยีบรอ้ย
14. คลกิ drop down list และเลอืก“Labeling” เพือ่สรา้ง Label
15. คลกิ Submit 

16. Status จะเปลีย่นจาก Submitted to Labeled, หมายถงึระบบได ้Label มาเก็บไวเ้รยีบรอ้ย
17. คลกิ drop down list และเลอืก“Print” (Label จะเก็บไวเ้พยีง 3 เดอืนเทา่นัน้)
18. คลกิ Submit เพือ่ปริน้ Label ระบบจะสรา้งไฟล ์Label เป็น PDF ไฟลไ์ว ้

16

17

18



Create Direct Line Label – Bulk Upload
19. ไฟลท์ีด่าวโ์หลดมาจะแสดงอยูด่า้นลา่งดา้นซา้ยมอื สามารถเปิดโดยตรงหรอืเปิดผา่น download 
folder

19



อพัโหลด 

Tracking ยงัไง?



มดีว้ยกนั 2 วธิี

กรณีใหร้ะบบดงึออรเ์ดอร ์จาก
eBay ID อตัโนมัต ิหลังจากได ้
Tracking no. ระบบจะท าการ
อพัโหลด Tracking no.กลับไป
ทีอ่อรเ์ดอรแ์บบอตัโนมัต ิวันละ 
4 รอบ; 7.00, 12.00, 19.00, 
24.00

การสรา้งออรเ์ดอรแ์บบ Manual 
ทาง Seller ตอ้งท าการอพัโหลด
Tracking no. เองโดยใช ้

หมายเลขทีร่ะบบใหไ้วเ้อาไปอัพ
โหลด ระบบจะสง่ Tracking no. 
กลับมา วนัละ 4 รอบ; 7.00, 
12.00, 19.00, 24.00

1. อพัโหลดอตัโนมตั ิ 2. Seller อพัโหลดเอง



Label หนำ้ตำ
แบบไหน? 

แลว้Trackไดท้ี่
เวบอะไร?



Direct Line US Label
Tracking Status

DHLeC US

https://www.dhl.com/us-en/home/tracking.html

USPS



Direct Line AU Label
Tracking Status

Fastway https://www.aramex.com.au/



สรปุขอ้ดกีำรสง่

แบบ Direct Line 
ของ รชิ มมั



ระยะเวลำสง่เร็ว

• ถงึมอืผูร้ับเร็วและสม า่เสมอ
• หลงัปีใหม ่จะเร็วขึน้อกีเนื่องจาก
จะเริม่ท าการสง่เขา้ทัง้ฝ่ัง East & 
West of US

รำคำสง่ไมแ่พง

• ราคาคา่สง่สมเหตสุมผล สู ้
Service อืน่ๆในตลาดได ้ท าให ้
ตน้ทนุ Seller ไมไ่ดส้งูขึน้แตไ่ด ้
การบรกิารทีส่ะดวกขึน้

มรีะบบสรำ้ง Label

• สามารถสรา้ง Label ไดเ้อง สรา้งตอน
กีโ่มงก็ได ้

• ได ้Tracking no. ทันทตีามรอบเวลา
• มรีะบบอพัโหลด Tracking no. 
อตัโนมตั ิประหยัดเวลา

ครอบหลมุ
ประเทศหลกั

• มบีรกิารทัง้ที ่US, AU
• และก าลงัจะเปิดบรกิารไปที่

UK & DE

ส
ะด
ว
ก
ส
บ
ำ
ย

ขอ้ดกีำรสง่แบบ Direct Line ของ รชิ มมั



04
แนะน าวธิสีง่ของและรับของ

ข ัน้ตอนกำรรบัของ



วธิกีำรจดัสง่ มี 3 วธิ ี

สง่มำทีบ่รษิทัรชิ มมั

• สง่ผา่น EMS/Kerry/Flash 
มาที ่รชิ มมั ตามทีอ่ยู่
ขา้งลา่ง

• กรณุาระบชุือ่ผูส้ง่ตามชือ่ 
account ทีเ่ปิดกบั รชิ มมั 
และ แจง้Serviceทีใ่ช ้

บรษิทั รชิมมั
25/1 ถนน พทุธมณฑล
สำย 2, ซอย 11, บำงไผ,่ 
บำงแค, กรงุเทพ, 10160

รชิ มมั เขำ้รบั
แบบคดิคำ่บรกิำร

• คา่บรกิารส าหรับการเขา้รับ 1
ครัง้ตอ่สปัดาห ์คอื 200 บาท
ตอ่สปัดาห์

• คา่บรกิารส าหรับการเขา้รับ 2
ครัง้ตอ่สปัดาห ์คอื 400 บาท
ตอ่สปัดาห์

• คา่บรกิารส าหรับการเขา้รับ 3
ครัง้ตอ่สปัดาห ์คอื 500 บาท
ตอ่สปัดาห์

รชิ มมั เขำ้รบั
แบบไมค่ดิคำ่ใชจ้ำ่ย

• หากตอ้งการใหบ้รษัิท รชิมัม 
เขา้รับสนิคา้โดยไมม่ี
คา่ใชจ้า่ย ตอ้งมยีอดการใช ้

ตอ่เดอืน 50,000 บาท ขึน้ไป 
หรอืสง่ ขัน้ต า่ 350 ชิน้ตอ่
เดอืน



สรปุขอ้ดกีำรสง่ของกบั รชิ มมั

สง่ทีเ่ดยีวเสร็จ

รำคำคำ่สง่ดี

มรีะบบจดักำร 
Order

ไดใ้ช ้Service 
ทีม่ำกขึน้เร ือ่ยๆ

รชิ มมั ม ีSolutions การสง่ทีห่ลากหลายเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของ Seller ทกุทา่น สามารถสง่ทีเ่ดยีวไดไ้มต่อ้งแบง่สง่หลายทีใ่หยุ้ง่ยาก

ราคาขายทีเ่ป็นมติร สามารถให ้Seller ทกุทา่นสามารถท าราคาขาย
แขง่ขนัในตลาดกบัชาตอิืน่ๆได ้

รชิ มมั มรีะบบใชใ้นการจัดการออรเ์ดอรแ์ละอพัโหลด Tracking no. ที่
สะดวกสบาย ชว่ยใหก้ารสง่ส าหรับ Seller เป็นเรือ่งง่าย

รชิ มมั มกีารขยายการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ เมือ่ใชบ้รกิารของ รชิ มมั สามารถสง่ตอ่ยอดการ
สง่ไปไดเ้รือ่ยๆ เพือ่ขยายตลาดของ Seller ใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

ทา่นทีส่นใจบรกิาร กรณุากรอก Google Form 
แลว้ทาง รชิ มัมจะสง่ใบเสนอราคาไปใหค้ะ่
https://forms.gle/u4ig5MAYdoEcceFq5

ชอ่งทำงกำรตดิตอ่ รชิ มมั

@richmomthailand

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

