
คู่มือเบื้องต้นส�ำหรับผู้ใช้
วิธีการจัดส่งและการบริการเพื่อความสะดวกสบายของคุณ

DHL Express – Excellence. Simply delivered.
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ดีแอชแอลของเราน�าเสนอความรวดเร็วและเครื่องมือ
การจัดส่งที่ไว้วางใจได้ ตลอดจนการบริการ 
เพื่อขั้นตอนการจัดส่งจัดส่งดส่งของคุณรวดเร็วและ
ง่ายขึ้นกว่าเดิม เชื่อมั่นเถอะว่าเราจะช่วยคุณเลือกวิธี
การจัดส่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของคุณ 
อย่างดีที่สุด
 
รู้จักบริษัท DHL Express 

 n ภาพรวมระดับสากล 3

 n ภาพรวม DHL Express ประเทศไทย 4
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DHL กับกำรช�ำระเงิน
แบบ E-PAYMENT

ข้อมูลกำรติดต่อ เคล็ดลับส�ำหรับ
พิธีกำรศุลกำกร

พัสดุภัณฑ์ที่เหมำะสม กำรเตรียมกำรน�ำส่ง สินค้ำและกำรบริกำร รู้จัก 
DHL EXPRESS

Getting Started With DHL
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 ให้บริการกว่า 

220 ประเทศ
และอาณาเขต

ผู้เชี่ยวชาญระดับสากลที่ได้
รับการรับรองกว่า  
90,000 ราย

 1,500
 ศูนย์อ�านวยความ 
 สะดวก

3 ศูนย์ปฏิบัติ
การสากล

19 ศูนย์ปฏิบัติการ
ท้องถิ่น

31,300 พาหนะขนส่ง

ภำพรวมระดับสำกล

50,000
จุดให้บริการ

250
เครื่องบินพร้อม
ส่งสินค้า

การจัดส่งครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1969

221 ล้ำนกำรส่งออก
ต่างประเทศต่อปี

DHL ได้อ�านวยความสะดวกในการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ต่างประเทศตั้งแต่ปีค.ศ.1969 เครือข่ายที่กว้างขวางของเราครอบคลุมไปทั่วทั้งโลก ในขณะที่ความ

เข้าใจในตลาดท้องถิ่นที่เรามีอย่างถ่องแท้ก็ได้จัดสรรการน�าเข้าและส่งออกหลากหลายรูปแบบเอาไว้ให้คุณแล้วที่นี่ในบริษัทเดียว

กลับสู่หน้ำหลัก
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DHL Express ได้เริ่มเชื่อมต่อลูกค้าในประเทศไทยกับต่างชาติตั้งแต่ปีค.ศ.1973 ความมั่นใจที่ลูกค้ามีต่อเราได้เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานพัฒนาการ

บริการเสมอมา เพื่อที่จะน�าเสนองานบริการระดับสูงปีแล้วปีเล่า

164 
จุดขาย  
(ยอดวันที่ 31 ธันวาคม 2016) 

16 
ศูนย์อ�านวยความสะดวก  
(รวมไปถึง 14 ศูนย์บริการ, ศูนย์
ปฏิบัติการ และส�านักงานใหญ่)

นครรำชศรีมำ

ปรำจีนบุรี

ชลบุรี  
(อมตะนคร)

สงขลำ

ภูเก็ต

ล�ำพูน

เชียงใหม่

ชลบุรี  
(แหลมฉบัง)

กรุงเทพมหำนคร

ศูนย์บริการ 
กรุงเทพตอนเหนือ

ดอนเมือง

เพชรบุรีใหม่
ศูนย์บริการ

ธนบุรี

ศูนย์บริการพระราม 3

ศูนย์บริการ  
สนามบินสุวรรณภูมิ

กรุงเทพมหำนคร

ภำพรวม DHL EXPRESS ประเทศไทย

210 
ภาหนะขนส่ง

40 
ไฟลท์บินต่อวัน

9 
ใบรับรองจาก TAPA

พนักงานกว่า 

1,000 คน

การบริการตลอด  

24 ชั่วโมง

ค�ำอธิบำยภำพ

 ส�านักงานใหญ่

 ศูนย์บริการ

  ฮัปและเกตเวย์ สนามบินสุวรรณภูมิ

กลับสู่หน้ำหลัก
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DHL Express มีตัวเลือกในการจัดส่งมากมายที่เป็น
ประโยชน์และเชื่อถือได้ซึ่งจะตรงกับความต้องการของ
คุณ ด้วยเหตุนี้ธุรกิจของคุณจะมีผู้ช่วยที่ใช่คอยช่วยน�า
ส่งความส�าเร็จอยู่เสมอ
 
สินค้ำ & กำรบริกำร

 n รู้จักการบริการระดับสากล 6

 n DHL E-Solutions 7

 n บริการ Paperless Trade (PLT) 8

 n ความหมายของ DHL ส�าหรับคุณ 9

6

9

Getting Started With DHL

DHL กับกำรช�ำระเงิน
แบบ E-PAYMENT

ข้อมูลกำรติดต่อ เคล็ดลับส�ำหรับ
พิธีกำรศุลกำกร

พัสดุภัณฑ์ที่เหมำะสม กำรเตรียมกำรน�ำส่ง สินค้ำและกำรบริกำร รู้จัก 
DHL EXPRESS
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กำรรับรองกำรจัดส่ง

การคุ้มครองสินค้าที่ครอบคลุมส�าหรับของมีค่าหรือพัสดุภัณฑ์ส่วนตัว

จะสร้างความสบายใจให้คุณในกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากอย่างกรณีสินค้าเสีย

หายหรือสูญหาย

ควำมไว้วำงใจอันกว้ำงขวำง

ความไว้วางใจอันกว้างขวางจะรับรองความคุ้มครองในการประกันภัยและ

การชดเชยค่าเสียหาย ในกรณีการสูญหายของเอกสารส�าคัญ เช่น พาส

ปอร์ต เอกสารขอวีซ่า หรือหนังสือรับรองตามกฏหมาย

รู้จักกำรบริกำรระดับสำกลของเรำ

DHL Express 9:00
(10:30 ส�ำหรับอเมริกำ)

DHL Express 12:00 DHL Express Worldwide

กำรบริกำร จัดส่งก่อน 9.00 น. (10.30 น. ส�ำหรับ
อเมริกำ) ในวันท�ำกำรวันถัดไป

ส่งก่อนเที่ยงในวันท�ำกำรวันถัดไป จัดส่งภำยในวันท�ำกำรวันถัดไป

กำรันตีกำรคืนเงิน ใช่* ใช่* ไม่ใช่

ครอบคลุมประเทศและอำณำเขต 21 ประเทศ 80 ประเทศ มำกกว่ำ 220 ประเทศ

จ�ำนวนครั้งในกำรจัดส่ง 2 2 2

น้�ำหนักต่อชิ้นสูงสุด (ไม่ได้วำงบนแท่นสินค้ำ) 30 กิโลฯ 70 กิโลฯ 70 กิโลฯ

น้�ำหนักสูงสุดต่อชิ้น (ย x ก x ส) 120 x 80 x 80 ซม. 120 x 80 x 80 ซม. 120 x 80 x 80 ซม.

รู้จักำรบริกำรระดับสำกล
การเข้าถึงในระดับสากลของเราและทีมงานระดับท้องถิ่นรับรองการจัดส่งที่รวดเร็วส�าหรับการจัดส่งต่างประเทศตั้งแต่หน้าประตูบ้านคุณถึงบ้านผู้รับ 

(door-to-door) โดยการนัดหมายเวลา หรือจัดส่งในวันท�าการวันถัดไป

กลับสู่หน้ำหลัก
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DHLTOYOU.COM   
เวอร์ชั่นเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเว็บไซต์ dhl.com ซึ่งจะน�าเสนอคู่มือการ
บริการการจัดส่งที่ครอบคลุม ตลอดจนข่าวสาร DHL Express 
ประเทศไทย ต�าแหน่งศูนย์ให้บริการ การแลกคะแนนสะสมและโปรโมชัน
ต่างๆ

MyDHL+   
เว็บไซต์นี้จะให้คุณเข้าถึงการท�างานออนไลน์ทุกรูปแบบของ DHL คุณจะ
สามารถจัดเตรียมพัสดุภัณฑ์ นัดหมายการรับ เก็บข้อมูลที่อยู่ และใช้
ระบบติดตามได้ก่อนใคร ลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วที่ mydhl.com และ
รับสิทธิประโยชน์จากการแจ้งยอดบิลออนไลน์, eReturn และอื่นๆ อีก
มากมายผ่านหนึ่งช่องทางที่ให้คุณเข้าถึงได้มากกว่าหนึ่งบัญชี

MyBill   
เครื่องมือจากเว็บไซต์ที่จะช่วยจัดการใบก�ากับสินค้า DHL ได้ในแบบเรียล
ไทม์ ตลอด 24 ชม.ต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูล
สรุปใบก�ากับสินค้าได้อย่างปัจจุบันทันด่วนกับ MyBill รวมไปถึงภาพ
พัสดุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Waybill, ใบก�ากับสินค้าเชิงพาณิชย์ และ
เอกสารศุลกากรต่างๆ นี่เป็นวิธีที่ปราศจากการใช้กระดาษ รวดเร็วและ
ทันสมัยในการบันทึกการช�าระเงินกับ DHL

DHL.COM/DHL.CO.TH   
เว็บไซต์น�าเสนอคู่มือการบริการการจัดส่งที่ครอบคลุม เช่นเดียวกับ
ข่าวสารการจัดส่ง อัปเดตการบริการและข้อมูลการติดต่อสื่อสาร และ
เพื่อที่จะท�าให้การท�าธุรกิจกับเราเป็นเรื่องง่ายขึ้น เว็บไซต์ของเรายังมี
เครื่องมือสื่อสารที่รวมไปถึงการจองออนไลน์ การติดตามพัสดุภัณฑ์ และ
เครื่องวัดปริมาตรน้�าหนักอีกด้วย

DHL E-SOLUTIONS
การจัดส่งสินค้าเป็นขั้นตอนที่ง่ายและมีประสิทธิภาพส�าหรับผู้ใช้งานของเรา เราจะหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพื่อคุณเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการ

จัดการการซื้อสินค้าออนไลน์ ตลอดจนการด�าเนินการส�าหรับธุรกิจเบ็ดเสร็จที่จะให้คุณควบคุมจัดการได้โดยสมบูรณ์

กลับสู่หน้ำหลัก
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DHL’s Paperless Trade service allows you to electronically transmit customs documents, eliminating the need to print and physically attach them to your shipments. As well as saving you 

valuable time when preparing your shipments, this free service will help you save on paper and printing costs, while also making a positive contribution to the environment.

บริกำร Paperless Trade ท�ำงำนอย่ำงไร?
Paperless Trade นั้นท�างานร่วมกับบริการ DHL XML, DHL Web Shipping และ DHL EasyShip เพียงแค่ลงทะเบียนส�าหรับ Paperless Trade ครั้ง
เดียว ระบบก็จะให้ตัวเลือกนี้เตรียมพัสดุภัณฑ์ ถ้าหากหากว่าประเทศปลายทางที่เลือกรับรองรูปแบบนี้และอยู่ในมูลค่าที่ศุลกากรก�าหนด

คุณสามารถเลือกที่จะสร้างใบก�ากับสินค้าเชิงพาณิชย์หรือเอกสารเสนอราคาในการจัดส่งกับ DHL ด้วยบริการ Paperless Trade หรือจะอัปโหลดใบ
ก�ากับสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นแยกไว้ต่างหากก็ได้

บริกำร Paperless Trade จะช่วยคุณได้อย่ำงไร?
 n ประหยัดเวลา : ไม่จ�าเป็นต้องติดใบก�ากับสินค้าด้วยตัวเอง
 n ประหยัดเงิน : ลดค่าใช้จ่ายส�าหรับกระดาษและการพิมพ์
 n ลดการล่าช้า : ยิ่งส่งใบเสร็จเร็ว ก็ยิ่งแก้ไขปัญหาเร็วเท่านั้น
 n เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ลดการใช้กระดาษและการพิมพ์

บริกำร PAPERLESS TRADE (PLT)
บริการ Paperless Trade ของเราช่วยให้คุณส่งเอกสารศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ นับเป็นการขจัดความต้องการในการพิมพ์และติดเอกสารบน

พัสดุภัณฑ์ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับช่วยลดเวลาอันมีค่าในการจัดเตรียมพัสดุภัณฑ์ การบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายส�าหรับกระดาษ

และการพิมพ์ ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กลับสู่หน้ำหลัก
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ควำมรวดเร็ว
DHL ได้เริ่มต้นท�าการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ 
และชื่อเสียงของเรานั้นถูกสร้างขึ้นจากความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่งก็คือความรวดเร็ว

พิธีกำรศุลกำกร
ประสบการณ์ของเราคือการที่เรามีเครื่องมือพร้อม
ส�าหรับจัดส่งไปยังสถานที่ใดก็ได้ ทีมศุลกากรของเราจะ
ช่วยดูแลคุณทุกขั้นตอนเพื่อกระจายธุรกิจของคุณสู่
ประชาชาติ

ส่งเสริมกำรเจริญเติบโต
การให้บริการการจัดส่งกว่า 220 ประเทศจะช่วยเปิด
กิจการของคุณสู่ตลาดโลก และยังเพิ่มการขายอีกด้วย!

กำรเป็นหนึ่งเดียวกันของระบบ IT
การผสมผสานอันไร้รอยต่อกับช่องทางที่มีอยู่แล้ว
หมายความถึงการลดเวลาการด�าเนินการ

แบรนด์ของเรำ
ผู้คนจดจ�าชื่อของเราได้และเราได้รับการเคารพระดับ
สากล ซึ่งหมายความว่าเรานั้นเป็นตัวแทนที่ไว้วางใจ
ได้ส�าหรับแบรนด์ของคุณ

ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบริการของเราหรือค�าถามทั่วไป
เกี่ยวกับ DHL ตลอดจนการติดตามพัสดุภัณฑ์ คุณ
ก็สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่เบอร์ 
02-345-5000

ควำมหมำยของ DHL ส�ำหรับคุณ

กลับสู่หน้ำหลัก


