
PP Shipping 4289

By  Tom     PP Shipping4289



ชอ่งทางการตดิตอ่ PP Shipping 4289

• Facebook Fan Page : https://www.facebook.com/PPshipping4289/

https://www.facebook.com/PPshipping4289/


แนะน าบรกิาร PP Shipping 4289  

• ราคาถกู เร ิม่ตน้ 170 บาท ( 80 กรมั) 

• มรีะบบ A-Scan (Acceptance Scan)  และ D-Scan  (Delivery Scan)  

• มรีะบบโหลดออเดอร (์ Sold Items) จากระบบ eBay 

• มรีะบบอพัโหลด Tracking Number กลบัไปที่ eBay ID อตัโนมตัิ

• มรีะบบตรวจสอบสถานะตัง้แตเ่มอืงไทยจนถงึ ลกูคา้ปลายทาง ( Delivery
Status) 

• มี ทีอ่ยู่ที่U.S.A  ใหบ้รกิารส าหรบั Returning Items และสง่สนิคา้กลบัเมอืงไทย
เดอืนละคร ัง้

• มบีรกิาร ท า Shipping Label ส าหรบั Returning Items.
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แนะน าบรกิาร PP Shipping 4289  

• มรีะบบตรวจสอบสถานะตัง้แตเ่มอืงไทยจนถงึ ลกูคา้ปลายทาง ( Delivery
Status) 

สถานะจากไทย

ถงึสหรฐั

สถานะจาก Shipping Center ถงึทีอ่ยู่

ลกูคา้



แนะน าบรกิาร PP Shipping 4289  

• มี ทีอ่ยู่ที่U.S.A  ใหบ้รกิารส าหรบั Returning Items และสง่สนิคา้กลบัเมอืงไทย
เดอืนละคร ัง้

• ตอ้งเป็นสมาชกิหรอืลกูคา้กบัทาง PP 
shipping4289

• สง่ Email มาที่ ppshipping4289@gmail.com โดย
เขยีนหวัขอ้เร ือ่งวา่ “ขอ Return shipping label”

-ขอ้มูล ชือ่ ทีอ่ยู่ ลกูคา้ ( Buyer’s Name & 
Address)

-ขอ้มูลทีต่อ้งมคีอื รหสั ประจ าตวัลกูคา้ เชน่
PP006R

Shipping 
center

ทีอ่ยู่ผูซ้ ือ้

• สนิคา้ Returned ทุกชิน้ จะถกูเปิดเพือ่เชค็วา่เป็น

สนิคา้ของผูข้ายจรงิๆ หรอืไม่ โดยการถา่ย

Video เพือ่เป็นการยนืยนัใหก้บัผูข้าย

• ทาง PP Shipping4289 จะท าการ Repack ใหเ้พือ่

รวบรวมและสง่กลบัประเทศไทย

mailto:ppshipping4289@gmail.com
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ทีอ่ยู่

Picha Athisukwipa (  รหสัลกูคา้ )

197 Kline Road

Bellingham  WA  98226-7706USA Address 

ทีอ่ยู่ Returned Items ใชส้ าหรบัลกูคา้ของ PP 

Shipping4289 เท่าน้ัน

และเราไม่อนุญาตใหแ้ชรท์ีอ่ยู่นีก้ลบับคุคลอืน่

หมาย

เหตุ :
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• ราคาถกู เร ิม่ตน้ 170 บาท ( 80 กรมั) 

• มรีะบบ A-Scan (Acceptance Scan)  และ D-Scan  (Delivery Scan)  

• มรีะบบโหลดออเดอร (์ Sold Items) จากระบบ eBay 

• มรีะบบอพัโหลด Tracking Number กลบัไปที่ eBay ID อตัโนมตัิ

• มรีะบบตรวจสอบสถานะตัง้แตเ่มอืงไทยจนถงึ ลกูคา้ปลายทาง ( Delivery Status) 

• มี ทีอ่ยู่ที่U.S.A  ใหบ้รกิารส าหรบั Returning Items และสง่สนิคา้กลบัเมอืงไทย เดอืนละคร ัง้

• มบีรกิาร ท า Shipping Label ส าหรบั Returning Items.

• หากลกูคา้ยกเลกิรายการ Order สามารถยกเลกิ Shipping Label ไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ย
(ลกูคา้ตอ้งแจง้ภายใน 2 สปัดาห)์



ขัน้ตอนการสมคัรเป็นสมาชกิ เพือ่ใชง้านกบับรษิทัพพีี ชปิป้ิง4289 

• ทกัแชท Facebook Fan 
page

https://www.facebook.co
m/PPshipping4289/

https://www.facebook.com/PPshipping4289/


1.เวปไซด ์ https://ppshipping4289.com 

การใชง้านระบบ PP Shipping 4289 

2.เวอรช์ ัน่มอืถอื
https://m.ppshipping4289.com 



ขัน้ตอนการสง่สนิคา้ Shipping Work  Process 

Log in เขา้สูร่ะบบ PP shipping4289
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ขัน้ตอนการสง่สนิคา้ Shipping Work  
Process 

( ผูซ้ ือ้ ) (เจา้หนา้ที่ พพีชีปิ
ป้ิง)

1. ผูข้ายกรอกขอ้มูล สนิคา้ทีต่อ้งการส่ง และชือ่ ทีอ่ยูข่อง Buyer  : 1.  ขอ้มูลจะโชวใ์นระบบ นอ้งแอดมนิ
ตรวจสอบขอ้มูล



1. ผูข้ายกรอกขอ้มูล สนิคา้ทีต่อ้งการส่ง และชือ่ ทีอ่ยูข่อง Buyer  : 1.  ขอ้มูลจะโชวใ์นระบบ นอ้งแอดมนิ
ตรวจสอบขอ้มูล

กรอกรายละเอยีด

สนิคา้ทีต่อ้งการสง่

กรอกชือ่-ที่

อยู่ของ ผูซ้ ือ้

ขัน้ตอนการสง่สนิคา้ Shipping Work  
Process 

( ผูซ้ ือ้ ) (เจา้หนา้ที่พพีชีปิ
ป้ิง)



คลิก๊
Barcode



ระบบบารโ์คต จะสามารถปร ิน๊ไดเ้ฉพาะผ่าน

ระบบคอมฯ ระบบมอืถอืไม่สามารถท าได ้



1. ผูข้ายกรอกขอ้มูล สนิคา้ทีต่อ้งการส่ง และชือ่ ทีอ่ยูข่อง Buyer  : 1.  ขอ้มูลจะโชวใ์น
ระบบ แอดมนิตรวจสอบขอ้มูล

2. ปร ิน๊ช ือ่ทีอ่ยูข่อง Buyers แปะทีซ่องสนิคา้ทีต่อ้งการส่ง :  2. ทมีงาน แอดมนิ จะปร ิน๊
USPS แทรคกิง้ไวร้อ

ผูส้ง่

ผูร้บั

ขัน้ตอนการสง่สนิคา้ Shipping Work  
Process 

( ผูซ้ ือ้ ) (เจา้หนา้ที่ พพีี
ชปิป้ิง)



ขัน้ตอนการสง่สนิคา้ Shipping Work  Process 

ค าแนะน าในการ แพ็คสนิคา้
1.เลอืกบรรจภุณัฑ ์ทีจ่ะแพค๊สนิคา้ให ้

เหมาะกบัสนิคา้ทีจ่ะสง่ (ขนาดของลา

เบล จะเป็น 4x6 นิว้)2.พนับบัเบลิ เพือ่ป้องกนัการเสยีหาย

ของสนิคา้ ไม่หนา หรอื บางเกนิไป

3.แปะชือ่ ทีอ่ยู่ผูร้บัปลายทางทีห่นา้ซอง

ใหต้รงกบัทีก่รอกขอ้มูลในระบบ PP

shipping 4289 

ราคาแบบซองจะถกูกวา่แบบกลอ่ง

เพราะกลอ่งจะตดิเร ือ่งขนาด หรอื
Dimension

ผูร้บั

ผูส้ง่

แทร

คกิง้



ขัน้ตอนการสง่สนิคา้ Shipping Work  Process 

หากลกูคา้ยกเลกิรายการ Order สามารถ

ยกเลกิ Shipping Label ไดโ้ดยไม่มคีา่ใชจ้า่ย

(ลกูคา้ตอ้งแจง้ภายใน 2 สปัดาห)์

กรณีทีผู่ข้ายตอ้งการเวลาในการผลติ

สนิคา้กอ่นสง่

นานมากกวา่ 2 สปัดาห ์

ผูข้ายสามารถจา่ยเงนิ เพือ่เก็บ Shipping 

Label ไวไ้ด ้



1. ผูข้ายกรอกขอ้มูล สนิคา้ทีต่อ้งการสง่ และชือ่ ทีอ่ยู่ของ Buyer  : 1.  ขอ้มูลจะโชวใ์นระบบ
นอ้งแอดมนิตรวจสอบขอ้มูล

2. ปริน๊ช ือ่ทีอ่ยู่ของ Buyers แปะทีซ่องสนิคา้ทีต่อ้งการสง่ :  2. ปริน๊ USPS แทรคกิง้ไว ้
รอ

3. รวบรวมออเดอร ท์ีต่อ้งการสง่ แลว้สง่มาทีบ่รษิทั :  3. ไดร้บัสนิคา้แลว้ท า
การ Scan Accept items.

พพีี ชปิป้ิง 4289 จ ากดั (อยู่ ซอยรามค าแหง 144)              

ขัน้ตอนการสง่สนิคา้ Shipping Work  
Process 

( ผูซ้ ือ้ ) 



1. ผูข้ายกรอกขอ้มูล สนิคา้ทีต่อ้งการส่ง และชือ่ ทีอ่ยูข่อง Buyer : 1.  ขอ้มูลจะโชวใ์นระบบ
นอ้งแอดมนิตรวจสอบขอ้มูล

2. ปร ิน๊ช ือ่ทีอ่ยูข่อง Buyers แปะทีซ่องสนิคา้ทีต่อ้งการส่ง :  2. ปร ิน๊ USPS แทรคกิง้ไวร้อ

3. รวบรวม ออเดอร ์ทีต่อ้งการส่ง แลว้สง่มาทีบ่รษิทั :  3. ไดร้บัสนิคา้แลว้ท าการ Scan 
Accept items.

พพีี ชปิป้ิง 4289 จ ากดั (อยู่ ซอยรามค าแหง 144)              

4. รอรบั email Invoice เพือ่ท าการช าระค่าบรกิาร :    4. ฝ่ายการเงนิ จะสง่ใบเรยีกเก็บ
เงนิคา่บรกิาร

ไปที่ email ทีล่งทะเบยีนไวก้บัทางบรษิทั

ขัน้ตอนการสง่สนิคา้ Shipping Work  
Process 

( ผูซ้ ือ้ ) (เจา้หนา้ที่ พพีี
ชปิป้ิง)



สนิคา้ทีร่บัสง่ และสนิคา้ที่

ไม่ไดร้บัส่ง

หากไม่มั่นใจวา่สนิคา้สามารถสง่ได ้

หรอืไม่ หรอื

ทางบรษิทัจะรบัสง่ออกใหไ้ดห้รอืไม่ ให ้

ตดิตอ่ทีแ่ฟนเพจของบรษิทั

Facebook Fan Page :
https://www.facebook.com/PPshipping4289/

หมายเหตุ : PP shipping 4289 ไม่ไดร้บัส่งพระเคร ือ่ง ทกุประเภทและในทกุ

ขนาด ขออภยัในความไม่สะดวกดว้ยนะครบั

https://www.facebook.com/PPshipping4289/


ตวัอย่าง แพค๊เกจ แบบซองและแบบกลอ่ง



ตวัอยา่งแพค๊เก็จสนิคา้ทีส่ง่ออก



การใชง้านระบบ PP Shipping 4289 Mobile 
version 

2.เวปไซด ์ https://m.ppshipping4289.com 
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การใชง้านระบบ PP Shipping 4289 Mobile 
version 

2.เวปไซด ์ https://m.ppshipping4289.com 

1. สถานะ Waiting

• ผูข้ายกรอกขอ้มูลแลว้ และ

ทางบรษิทัรอสนิคา้จากลกูคา้

2. สถานะ Process @ BKK 

• บรษิทัไดร้บัสนิคา้แลว้และ

ก าลงัท าการแพ็คเพือ่รอ

สง่ออก3. สถานะ Shipped

• สนิคา้ถกูสง่ออกแลว้

ด าเนินการโดยขนสง่ทาง

อากาศ4. สถานะ Delivered 

• สนิคา้ถกูสง่ถงึลกูคา้

เรยีบรอ้ย



การใชง้านระบบ PP Shipping 4289 Mobile 
version 

2.เวปไซด ์ https://m.ppshipping4289.com 



Promotion  

• สมคัรเป็นสมคัรชกิวนันี้ จะไดใ้ชร้าคาพเิศษ จนถงึวนัที่30 

ธนัวาคม 2564

(ราคา USPS ปรบัราคาขึน้แต่ พพีี ชปิป้ิง ยงัยนืยนัราคานีใ้หผู้ข้าย eBay 
)

• สะสมแตม้ สนิคา้ 1 ซองทีส่ง่ ผูข้ายจะไดร้บั 1 คะแนน เพือ่ใชแ้ทน
เงนิสด ในปี 2022  



ชอ่งทางการตดิตอ่ PP Shipping 4289

• Facebook Fan Page : https://www.facebook.com/PPshipping4289/

https://www.facebook.com/PPshipping4289/

