
  การสมคัรสมาชกิ

1. เลือกสรางบญัชีผูใชใหม
2. กรอกขอมูลใหครบถวนแลวจึงเลือกยนืยนั

ขอมูล

ขั้นตอนการใชงาน Prompt Post (มือถอื)
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3. ตรวจสอบอีเมลเพื่อยนืยนัการสมคัรสมาชิก

กอน จึงจะสามารถกรอกอีเมลและรหัสผานตามท่ี

สมัครไวเพ่ือ เขาสูระบบ ได

*เพ่ือความสะดวกควรสมัครและใชงานผาน website

หรือพิมพ promptpost.thailandpost.co.th บนบราวเซอร
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เม่ือเขาสูระบบเรียบรอยแลวจะเขาสูหนาหลักของแอปพลิเคช่ันอัตโนมัติ โดยหนาหลักมีฟงกช่ันดังน้ี

ปุมสรางใบสงมอบส่ิงของ/แสดง

จํานวนใบสงมอบส่ิงของท่ีสรางไว

แลว รอการจัดสงให ปณ. (เม่ือรับ

ฝากเขาระบบแลวจะหายไป)

แถบสถานะแสดงจํานวน

บารโคดบริการพรอมสงคงเหลือ

ปุมเมนูอ่ืนๆ เชน

- สมุดรายช่ือท่ีอยูผูรับ

- สมุดรายช่ือท่ีอยูผูสง 

ปุมสรางจาหนา/แสดงจํานวนจาหนา 

ท่ีสรางไวแลว รอการทําใบสงมอบ

ส่ิงของ

ปุมทํารายการจองบริการพรอมสง
ปุมตรวจสอบรายละเอียดการจอง

บริการพรอมสง

ปุมตรวจสอบสถานะการจัดสง 

(Tracking) 

ปุมแกไขขอมูลสวนตัว

ปุมแสดงการแจงเตือนตางๆ เชน  

สถานะการสงของ ยืนยันการชําระ

คาบริการพรอมสง ขาวประชาสัมพันธ

(Push Notification)

หนาหลกั
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การทําจาหนา

กด “ทําจาหนา” กด “1. เลือกบริการและจาหนาที่จะสง”

สามารถสรางจาหนาผูรับหลายจาหนาไดทีละบริการและขนาดเดียวกนัเทาน้ัน

1. เลือกบริการที่ตองการสง(ควรเปนประเภทเดยีวกนั)

2. ระบขุนาด (บริการพรอมสง) หรือน้ําหนกัโดยประมาณ (บริการE/R/P) เพ่ือ  

คํานวณคาบริการ 

3 กรอกขอมลูผูสงหรือหากตองการแกไข กด 

4 เพิ่มที่อยูผูรับ กรณีลูกคาใหมใหกด       กรณีเปนลูกคาเดิมท่ีอยูในฐานขอมูลให

กด        เพ่ือเลือกจากสมุดท่ีอยู

* ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนแลวกด  

1

2

3

4

2
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จาหนาท่ีสรางแลวจะปรากฏหนาน้ี ทานสามารถคลิกเขาไปเพ่ือดูรายละเอียด และ 

1. ลบจาหนา (เฉพาะบริการ E/R/P เทาน้ัน) โดยกด 

2. แกไขชื่อที่อยูผูรับ โดยกด

3. สั่งพิมพเฉพาะจาหนานี้ได

กด 2.พิมพหลายจาหนาพรอมกนั และเลือกจาหนาท่ีตองการพิมพ แลวกด ü

การแกไขจาหนาและพมิพจาหนาอันเดียว

2

3

การพมิพจาหนาหลายจาหนาพรอมกนั

1

การทําจาหนา2
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6. เลือกขนาดและรูปแบบจาหนาท่ีตองการพิมพ

Ø ขนาดจาหนาท่ีแสดงหมายเหตุไดมี 2 ขนาด ไดแก

- แนวต้ัง (9.4 x 14.8 ซม.) กลองขนาด ข. ค. ง. จ. (M,L)

- แนวต้ัง (19.1 x 11.3 ซม.) กลองขนาด ค. ง. จ. (L)

สามารถส่ังพิมพผานมือถือ(ท่ีเช่ือมกับเคร่ืองพร้ินเตอร)ไดทันที หรือส่ังพิมพผาน

คอมพิวเตอร เขาเว็ปไซต http://promptpost.thailandpost.co.th โดย Log 

in ดวย e-mail และ password เดียวกัน 

รูปแบบจาหนา (ไฟล PDF)

การทําจาหนา2
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การสรางใบสงมอบสิ่งของ3

1. เลือก ใบสงมอบ 2. เลือก + สรางใบสงมอบ
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3. เลือกจาหนาท่ีตองการสงโดยทําเคร่ืองหมาย หย

หนารายการท่ีตองการ (สามารถเลือกหลายจาหนา

ใหอยูในใบสงมอบส่ิงของใบเดียวได)



การสรางใบสงมอบสิ่งของ3

5. ใบสงมอบส่ิงของท่ีสรางเรียบรอยแลว จะปรากฏ

ในหนา “รายการใบสงมอบส่ิงของ” ใหกดใบสง

มอบ เพ่ือดูรายละเอียด

6. ส่ังพิมพโดยกด พิมพใบสงมอบสิ่งของ (ไฟล PDF)

   ลบใบสงมอบส่ิงของใหกด    
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4. ตรวจรายการส่ิงของท่ีตองการสง เพ่ือทําใบสง

มอบส่ิงของ จากน้ันใหกด ยืนยัน 

* สามารถแกไข (เพ่ิม/ลด) จํานวนส่ิงของท่ีตองการ

สงไดโดยกด จาหนาที่ตองการ 



ตวัอยางจาหนาและใบสงมอบสิ่งของ
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2.1  เลือกขนาดกลองบริการพรอมสง พิมพจํานวนเซ็ตท่ี

ตองการ (1 เซ็ต มี 10 กลองและ 10 บารโคด) ระบบจะ

คํานวณคาบริการอัตโนมัติ

2.2  เลือกท่ีทําการไปรษณียท่ีตองการไปรับกลอง 

2.3  กด ยืนยันการจอง

การจองบริการพรอมสง4

1. เลือก + จองบริการพรอมสง 3. กด ตกลง เพ่ือกลับสูหนาเมนูหลัก
9
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5.  กดท่ีรายการจอง เพ่ือแกไขขอมูลการจอง หรือแสดง

บารโคดการจองใหเจาหนาท่ี ปณ. เพ่ือชําระคาบริการ

พรอมสงหนาเคานเตอรไปรษณีย

การจองบริการพรอมสง4

4. กด “รายการจอง” เพ่ือดูรายการจองท้ังหมด 6. พิมพจํานวนเซ็ตท่ีตองการแกไข ระบบจะคํานวณ

คาบริการอัตโนมัติ และกด        เพ่ือยืนยันการแกไข

และยกเลิกการจองไดโดยกด    10



 เมนอูื่นๆ  5
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กด        มุมซายบนเพ่ือดูเมนูอ่ืน  ๆ เลือก ที่อยูผูสง หรือ ที่อยูผูรับ เพ่ือแกไข/เพ่ิมเติม 

รายช่ือในสมุดท่ีอยู

1

1. เลือก “+สรางที่อยูผูสง” เพ่ือเพ่ิมท่ีอยูผูสงเพ่ิม 

2. กรณีมีผูสงหลายคน ใหทําเคร่ืองหมาย ü 
เพ่ือเลือกเปนท่ีอยูผูสงหลัก (ซ่ึงจะมีสัญลักษณ)

2

1

1. เลือก “+สรางที่อยูผูรับ” เพ่ือเพ่ิมท่ีอยูผูรับเพ่ิม 

2. ตองการแกไข/ลบท่ีอยูใหกดท่ีช่ือน้ัน

2

1



 ฟงกชั่นอื่นๆ  6

ระบบจะแสดงสถานะจัดสงตามชนิดบริการ
12

6.1 สถานะการสงของ

ระบบจะแจงเตือนสถานะการสงของ ยืนยันการชําระ

คาบริการพรอมสง และขาวสารตาง  ๆในรูปแบบ Push 

Notification    

1

6.2 การแจงเตือน (Push Notification) 6.3 ขอมูลสวนตัว


