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สำหรับลูกค�าธุรกิจ

ประเทศไทย 2020

Deliveree คือ บร�การขนส�งของและสินค�าด�วยเทคโนโลยีทันสมัย
ให�ลูกค�าจองรถและจัดการการขนส�งเหมาคันได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ผ�านแอปพลิเคชันมือถือและเว็บไซต� เรามีประเภทรถที่หลากหลาย
เพ�่อตอบโจทย�ทุกการขนส�งเชิงธุรกิจ

พร�อมให�บร�การในกทม. ปร�มณฑล และชลบุร�ไปทั่วประเทศไทย

ออฟฟ�ศ

2

ทีมงาน

 70

ดาวน�โหลด

500,000

ผู�ขับ

15,000

ลูกค�า

38,000

การขนส�ง

1,100,000

พวกเรา
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เร��มโปรแกรมธุรกิจ
โปรแกรมขนส�งเชิงธุรกิจ พร�อมบร�การพ�เศษที่ตอบสนองความต�องการ

ด�านขนส�งทุกรูปแบบเพ�่อลูกค�าองค�กร และธุรกิจ SME

รับสิทธิประโยชน�การขนส�งเชิงธุรกิจฟร� เมื่อมียอดการใช�งาน
ขั้นต่ำ 10 ครั้งต�อเดือน หร�อมากกว�า 3,000 บาทต�อเดือน

ชำระค�าบร�การรายเดือน

ประกันสินค�า

คู�มือการทำงานเฉพาะ

โลโก�บร�ษัท

สายด�วนธุรกิจ

Dashboard สำหรับบร�ษัท

ไม�มีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม

เครดิต 14 วัน

500,000 บาท ต�อเที่ยวจาก AXA

โทรศัพท� แชท อีเมล ทุกวัน
(05:00-00:00 น.)

Dashboard จัดการกลุ�มงานขนส�ง

ว�เคราะห�ข�อมูลการใช�งาน Dashboard แสดงข�อมูลการขนส�ง

คู�มือสำหรับคนขับ
ตามขั้นตอนการขนส�งเฉพาะของลูกค�า

แสดงบนหน�าเซ็นรับของใน
แอปพลิเคชัน

เก็บค�าสินค�าปลายทาง (COD)

มีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม

ส�งคืนใบส�งสินค�า (POD Return)
0.2% ของยอดเง�น COD (ขั้นต่ำ 50 บาท)
(การันตีเง�นคืน 100% คืนเง�นใน 1 วันทำการ)

50 บาท ต�อ 15 จ�ดส�ง
(ส�งคืนเอกสารใน 3 วันทำการ)

เข�าร�วมฟร�
โดยไม�มีข�อผูกมัด

ไม�มีค�าสมาชิก

บร�การตอบโจทย�ธุรกิจ มีการใช�งานอย�างต�อเนื่อง

โปรแกรมธุรกิจ

32

สมัครโปรแกรมธุรกิจ

https://www.deliveree.com/th/business/apply-for-your-business/


ประเภทรถ

รถ 6 ล�อ    4 ตัน    21 ลบ.ม.
ย×ก×ส: 500x200x210 ซม.

รถเย็น    1 ตัน    5 ลบ.ม.
ย×ก×ส: 210×170×140 ซม.

กระบะตู�ทึบ    1.5 ตัน    6.4 ลบ.ม.
ย×ก×ส: 210×170×180 ซม.

ป�คอัพ    1 ตัน    6.5 ลบ.ม.
ย×ก×ส: 190×170×200 ซม.

อีโคคาร�    100 กก.    0.7 ลบ.ม.
ย×ก×ส: 100×90×75 ซม.

มอเตอร�ไซค�    30 กก.    0.1 ลบ.ม.
ย×ก×ส: 40×40×40 ซม.

ประเภทรถ
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https://www.deliveree.com/th/intracity/fleet-price/


งานด�วน และงานจองล�วงหน�า
คิดราคาตามระยะทางการใช�งานจร�ง 
โดยเป�นราคาเร��มต�น บวกด�วยราคาต�อกม.

เหมารถเต็มวัน
ราคาเหมา ใช�รถขนส�งได�เต็มวัน 8 หร�อ 9 ชม.
ไม�จำกัดระยะทางและจ�ดรับ-ส�งภายในจังหวัดที่ให�บร�การ

เหมาต�างจังหวัด
ขนส�งไปทุกพ�้นที่ทั่วประเทศในราคาประหยัด

เรามีรูปแบบการขนส�งที่หลากหลายเหมาะกับการใช�งานทุกรูปแบบ
ในราคาที่คุ�มค�า ไม�ว�าจะเป�นการขนส�งด�วน จองล�วงหน�า

เหมารถเต็มวัน หร�อเหมาต�างจังหวัด

ขนส�ง
ราคา
ประหยัด

ค�าขนส�ง

76

ตรวจสอบค�าขนส�ง

https://www.deliveree.com/th/price-check/


พ�้นที่บร�การ

8 9

ตรวจสอบ
พ�้นที่บร�การ

พ�้นที่รับของ

กรุงเทพมหานคร
ชลบุร�
นครปฐม
นนทบุร�
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร

พ�้นที่ส�งของ

ทั่วประเทศไทย

https://www.deliveree.com/th/intracity/service-area/
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พวกเราทีมงาน Deliveree
พร�อมให�บร�การ

เรามุ�งมั่นรักษาคุณภาพบร�การและจะขยาย
พ�้นที่ให�บร�การและบร�การใหม�ๆ อย�างต�อเนื่อง

เพ�่อให�เราช�วยคุณขับเคลื่อนธุรกิจผ�าน
การบร�หารและจัดการขนส�งได�

อย�างดีที่สุด

เรามุ�งมั่นรักษาคุณภาพบร�การและจะขยาย
พ�้นที่ให�บร�การและบร�การใหม�ๆ อย�างต�อเนื่อง

เพ�่อให�เราช�วยคุณขับเคลื่อนธุรกิจผ�าน
การบร�หารและจัดการขนส�งได�

อย�างดีที่สุด

ทีมบร�หาร

Tom Kim 

CEO ประจำภูมิภาค

คุณ Tom Kim ผู�ขับเคลื่อน
การดำเนินงานระดับบร�หารทั้งหมด
ของ Deliveree ประจำภูมิภาค
อาเซียน ทั้งในประเทศไทย 
อินโดนีเซีย ฟ�ลิปป�นส� และ
เว�ยดนาม

Paulo Bengson

COO ประจำภูมิภาค
ชนิสา เร�องคีร�อัญญะ

ผู�จัดการ ประจำประเทศไทย

คุณชนิสา ดูแลบร�หารงาน
Deliveree ประจำประเทศไทย
พร�อมพัฒนาผลิตภัณฑ�และการ
บร�การเพ�อ่กลุ�มลูกค�าธุรกิจในประเทศ

Deliveree ประเทศไทย ดำเนินการภายใต�การดูแลของ Deliveree International
ด�วยทีมงานที่มีประสบการณ� ด�านธุรกิจขนส�งมาอย�างยาวนาน

ทำให�เราพร�อมเดินหน�า เพ�่อส�งมอบบร�การคุณภาพให�กับธุรกิจของคุณ

IN THAILAND
SINCE 2015

คุณ Paulo Bengson บร�หารงาน
ด�านปฏิบัติการของ Deliveree ใน
ระดับภูมิภาค มุ�งขยายฐานผู�ขนส�ง
มืออาชีพ และพัฒนาคุณภาพ
การบร�การอย�างต�อเนื่อง
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ติดต�อเรา

business.th@deliveree.com

+662 105 4400ไลฟ�แชท

หร�อ จองเลย

เว็บแอปดาวน�โหลดแอป ดาวน�โหลดแอป

คลิกได�เลย

12 13

ออฟฟ�ศกรุงเทพ ฯ
555/62-63 เอสเอสพ� ทาวเวอร� 1 ชั้น 22
ถนนสุข�มว�ท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย

ออฟฟ�ศชลบุร�
19/10 หมู� 4 ถนนสุข�มว�ท ตำบลสุรศักดิ์ 
อำเภอศร�ราชา ชลบุร� 20110
ประเทศไทย

https://www.deliveree.com/th/?open=chat
tel:021054400
mailto:business.th@deliveree.com?&subject=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://go.onelink.me/app/androiddlvr
https://go.onelink.me/app/iOSdlvr
https://go.onelink.me/125589369/webdlvr



