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สง่สนิคา้ไป USA ดว้ย USPS 
เรทพเิศษส าหรับผูข้าย eBay
บรกิาร Return Label (USPS) 

อปัเกรดการจัดสง่ไป USA ใหด้ขี ึน้



การตัง้คา่ Shipping Option
เมือ่จัดสง่ดว้ย PP Shipping USPS

• DEC 2021



การต ัง้คา่ Shipping Details  ในหนา้ Listing

ตวัอยา่งการตัง้ Shipping Option
1. Handling Time : โดยปกต ิ1-2 วันตามเวลาทีค่าดวา่จะไดรั้บ A-Scan 
2. Item Location : Thailand 
3. Domestic Shipping สง่จากไทยไป USA ดตูวัอยา่งในภาพดา้นลา่งได ้

Economy shipping from outside US (11-23 business days)

xx xx

4-5 วนัตามทีท่ าไดจ้รงิ

xx xx

หมายเหตุ
“International shipping”
ไมส่ามารถสง่ดว้ย 
PP Shipping USPS ได ้

ทา่นสามารถตัง้คา่เป็น 
Economy International 
Shipping และใชบ้รกิารจาก
บรษัิทอืน่

Economy Shipping from outside US (11 to 23 business days)

1-2 business days

Domestic shipping

หมายเหตุ
แนะน าใหต้รวจสอบกบั PP Shipping 
เนือ่งจากอาจมบีางกรณีที ่Handling 
time เป็น 3 วนัหากตดิวันหยดุนักขตัฤกษ์

ตวัอยา่ง
การต ัง้คา่ของผูข้ายทีใ่้้

PP Shipping USPS
สง่ไป USA



การเลอืกใส ่Carrier name & Tracking no. บน eBay แบบ manual 

กรอกเลข Tracking no.

PP Shipping USPS

Carrier name: USPS

วธิกีารกรอก Tracking no. & Carrier Name

ใส ่Tracking no.

ใส ่Carrier name 

*ดเูพิม่วธิกีารใส ่Tracking และ carrier name ที่ https://ebaythailand.co.th/add-tracking-number/

USPSxxxxxxxx



การตัง้คา่ทีอ่ยูรั่บคนืสนิคา้ใน USA
Return Center in USA

• DEC 2021



สง่สนิคา้จาก : ไทย (Item Location: TH)
ผูซ้ ือ้อยูใ่นประเทศ : สหรัฐอเมรกิา (Buyer’s ship-to address in USA)
ผูข้ายตัง้คา่รับคนืสนิคา้โดยสง่ไปทีโ่กดงัใน : สหรัฐอเมรกิา

ข ัน้ตอนต ัง้คา่ Primary Return Address ใหเ้ป็นทีอ่ยู ่PP Shipping

1. ทา่นจ าเป็นตอ้งเป็นสมาชกิกบั PP Shipping กอ่น จงึจะสามารถใชบ้รกิาร Return Label (USPS) ได ้
2. ตดิตอ่ PP Shipping เพือ่ซือ้ Return Label USPS
3. ขอทีอ่ยูจ่าก PP Shipping เพือ่มาตัง้คา่ Primary Return Address
4. ตัง้คา่ Primary Return Address ใหเ้ป็นทีอ่ยูข่อง PP Shipping โดยไปที ่My eBay > Account 

Settings > Addresses > Return Address “Edit” > Primary Return Address

ตวัอยา่งนี้ ใ้้ PP Shipping 
Return Label (USPS) ใน USA

กรณีตัวอยา่ง (Scenario)

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

https://www.facebook.com/PPshipping4289


หนา้จอตวัอยา่ง : การตัง้คา่ทีอ่ยูก่ารคนืสนิคา้หลัก (Primary return address)

ใสร่ายละเอยีดทีอ่ยูข่อง PP Shipping 
ในสว่นของ Primary return address

Primary return address จะเป็นทีอ่ยู่
ในเคส Return

หมายเหตุ



กรณีตวัอยา่ง

สง่สนิคา้จากไทย

&

ตอ้งการใหค้นืสนิคา้ในทีต่า่ง 

Buyer’s ship-to 

Address

ทีอ่ยูใ่นการจดัสง่

สนิคา้ของผูซ้ือ้

Primary Return 

Address

ทีอ่ยูก่ารรบัคนืสนิคา้

หลกั

Other Return 

Address

ทีอ่ยูก่ารรบัสนิคา้

อืน่ 

Return Address in 

the Case

ทีอ่ยูก่ารคนืสนิคา้ที่

แสดงในเคส

คนืสนิคา้ในสหรัฐอเมรกิา
สหรัฐอเมรกิา ไทย, สหรัฐอเมรกิา - สหรัฐอเมรกิา

สหรัฐอเมรกิา ไทย สหรัฐอเมรกิา สหรัฐอเมรกิา

คนืสนิคา้โดยสง่มาไทย
สหรัฐอเมรกิา ไทย - ไทย

สหรัฐอเมรกิา - ไทย ไทย 

• หากมทีีอ่ยูก่ารรับคนืสนิคา้หลัก (Primary Return Address) เพยีงทีอ่ยูเ่ดยีว ระบบจะแสดงทีอ่ยู ่Primary 
Return Address ในเคสกอ่นเสมอ

• หากมมีากกวา่ 1 ทีอ่ยูก่ารรับคนืสนิคา้หลกั (Primary Return Address) ระบบจะเลอืกดงึทีอ่ยูใ่นประเทศ
ทีต่รงกบัทีอ่ยูข่องผูซ้ ือ้

• หากประเทศของทีอ่ยูก่ารรับคนืสนิคา้หลกั (Primary Return Address) ไมต่รงกบัประเทศของทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้ 
ระบบจะแสดงทีอ่ยูใ่นการลงทะเบยีนในเคสแทน

สรปุ

ตวัอยา่ง
PP Shipping 
Return Label



้อ่งทางการตดิตอ่:

https://www.facebook.com/PPshipping4289

https://www.facebook.com/PPshipping4289


ตดิตามขา่วสาร - เคล็ดลบัผูข้าย eBay ไดท้ี ่

สแกน


