
ข้ันตอนการใชงานเว็ปไซต Prompt Post

http://promptpost.thailandpost.co.th

SCAN QR CODE

ขั้นตอนการใชงานเว็บไซต Prompt Post 
(เปนข้ันตอนการใชงานสําหรับผูใชบริการ)



      การใชงาน Application Prompt Post
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   1. เขา Browser Internet (แนะนําใหใช Google Chrome         ) แลวพิมพ promptpost.thailandpost.co.th ลง

ในชอง Address 

 คลิก                    กรณีใชงานครั้งแรก หรือคลิก               กรณีเปนสมาชิกอยูแลว



      การใชงาน Application Prompt Post
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   2. กรอกขอมูลใหครบถวนทุกชองท่ีมี ( * ) แลวกด ยืนยัน ระบบจะสงอีเมลยืนยันการลงทะเบียนใหลูกคาอัตโนมัติ 

3. กรุณาเขาไปในอีเมลตามท่ีทานลงทะเบียนไวแลวกด ยืนยัน กอนใชงานแอปพลิเคชั่น



     การใชงาน Application Prompt Post
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4. Login เขาสูระบบดวย E-mail ท่ีลงทะเบียนไว



     การสงของ 

5

5. เลือกเมนู “เตรียมการฝากสง”  และ “ทําจาหนา”  หรือ เมนู “สงของ” (ไอคอนรูปรถ) ดานลาง



     การสงของ

6

6. คลิกเมนู “+1.เลือกบริการและจาหนาที่จะสง”



     การสงของ

7

7.1 หัวขอ “เลือกบริการที่ตองการสงทางไปรษณีย” สามารถเลือกใชได 

4 บริการ  คือ บริการพรอมสง  ไปรษณียดวนพิเศษ ไปรษณีย

ลงทะเบียน และพัสดุไปรษณีย

7.2 “บริการพรอมสง” ตองใชคูกับกลองพรอมสง (สีฟา) ที่ส่ังจองและ

รับกลองมาจากที่ทําการไปรษณียแลวเทานั้น ในกรณีที่ยังไมมีกลอง

พรอมสงอยูในสต็อกจะไมสามารถใชบริการได

7.3 ในกรณีที่ตองการสงของหลายบริการในคร้ังเดียวกัน ตองทํารายการ

ที่ละบริการใหครบทุกจาหนาในบริการนั้นกอน แลวจึงเขาเมนูอีก

คร้ังเพ่ือเลือกบริการอ่ืนแลวทํารายการตอไปจนครบ

7.4 ขอมูลผูสงใสใหครบถวนเพียงคร้ังเดียว คร้ังตอไประบบจะขึ้นให

อัตโนมัติ

7.5 ที่อยูผูรับ เลือก “+เพ่ิมจาหนา” กรณีเปนลูกคารายใหม หรือ 

“เลือกจากสมุดที่อยู” กรณีเปนลูกคาเดิมที่มีฐานขอมูลอยูแลว



     การสงของ

8

8. พิมพจาหนาของสิ่งของแตละกลอง โดยสามารถเลือกพิมพแตละรายการ      หรือพิมพหลายจาหนาพรอมกันก็ได

   ท้ังนี้ สามารถแกไขจาหนาไดโดยกด       และลบจาหนาท่ีไมตองการไดโดยกด   



     การสงของ
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9. เลือกขนาดจาหนาใหเหมาะสมกับขนาดกลองท่ีทานตองการ แลวเลือกเพ่ือสั่งพิมพ

 ขนาดจาหนาท่ีแสดงหมายเหตุไดมี 2 ขนาด ไดแก

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

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



     การสงของ
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10. ตัวอยางจาหนา ระบบจะแสดงขอมูลผูฝาก ผูรบั และบารโคดบริการท่ีทานใชใหโดยอัตโนมัติ



     การสงของ
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11. หลังจากพิมพจาหนาแลวทุกครั้งจะตองสรางใบสงมอบสิ่งของ เพ่ือสรุปรายการสิ่งของท้ังหมดท่ีตองการนําไป

ฝากสง ณ ท่ีทําการไปรษณีย  โดยเขาท่ีเมนู “ใบสงมอบสิ่งของ” และ “+ สรางใบสงมอบสิ่งของ”



     การสงของ
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12. ใหทาน  เลือกรหัสสิ่งของท่ีตองการฝากสง เพ่ือจัดทําใบสงมอบสิ่งของ (สามารถเลือกหลายจาหนาใหอยูใน

ใบสงมอบสิ่งของใบเดียวได) แลวกดปุม “เลือก”

เลือกจ่าหน้าที่ต้องการส่ง 



     การสงของ
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 13. เม่ือเลือกรายการสิ่งของท่ีตองการสงครบและยืนยันแลว ใหพิมพใบสงมอบสิ่งของ จํานวน 2 แผน (เก็บไว 1 แผน 

และสงให ปณ. 1 แผน)



     การสงของ
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ตัวอยางจาหนาและใบสงมอบสิง่ของที่ไดจากระบบ

ที่ทําการไปรษณียจะสแกน

บารโคดที่อยูมุมขวาของใบ

สงมอบส่ิงของเพียงคร้ังเดียว 

ขอมูลทุกๆกลองจะรับฝาก

เขาระบบโดยอัตโนมัติ ชวย

ลดระยะเวลาการรอของ

ลูกคาใหรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 

ระบบจะปรับแกไขน้ําหนัก

และอัตราคาบริการโดย

อัตโนมัติ

กรณีใชบริการพรอมสง 

(กลองสีฟา) ลูกคาจะไมตอง

รอคิว ไมตองจายเงนิ แครับ

ใบเสร็จและกลับไดทันที



     การจองบริการพรอมสง (กลองฟา)
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1. เลือกเมนู “จองบริการพรอมสง”  และกดปุม “จองบริการพรอมสง” อีกครั้ง



     การจองบริการพรอมสง (กลองฟา)

2. เลือก “+ จองบริการพรอมสง” เพ่ือซ้ือกลอง
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สามารถแกไขจํานวนหรือลบได 

หากไมตองการซื้อกลอง



      การจองบริการพรอมสง (กลองฟา)

3. ระบุจํานวนเซ็ตตาม

ขนาดท่ีตองการซ้ือ และ 

เลือก ปณ. ท่ีจะไปรับ

กลอง (ชําระเงินหนา

เคานเตอร) 
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      การจองบริการพรอมสง (กลองฟา)

4. แจง รหัสการจองบริการ แกท่ีทําการท่ีทานระบุเพ่ือชําระคาบริการ และรับกลองพรอมสง  
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    ตรวจสอบบารโคดบริการพรอมสงคงเหลือ
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   เลือกเมนู “จองบริการพรอมสง” และ “บารโคดพรอมสงคงเหลือ”



    ตรวจสอบบารโคดบริการพรอมสง

จํานวนบารโคดทัง้หมด 

ของกลองบริการพรอมสงท่ี

ชําระเงินแลว
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จํานวนบารโคดคงเหลือ

ของกลองบริการพรอมสงท่ี

สามารถฝากสงได (ตัดบารโคด

ตามจํานวนกลองที่ใชไป)
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