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Fulfillment Service
บริการจัดเก็บสินคาครบวงจร

บริการสำหรับผูทำธุรกิจขายสินคา Online กับ Amazon ใหกับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนการจัดเก็บสินคาของทาน
ไวใน Warehouse ของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา และทางเราสามารถจัดสงใหได ชวยใหลูกคาของทานไดรับสินคารวดเร็ว
และมีคาสงแตละ Order ถูกกวาการจัดสงจากประเทศไทยมาสหรัฐอเมริกาหลายเทาตัว

1. บริษัทเปนตัวแทนสงออกสินคาออกของทาน โดยดำเนินการผานพิธีการศุลกากรขาออกจากประเทศไทย

มายังสหรัฐอเมริกา

2. บริการขนสงทางเครื่องบินและเรือจากประเทศไทยมาสหรัฐอเมริกา
3. บริษัทเปนตัวแทนนำเขาสินคาของทาน ผานพิธีการศุลกากร รวมทั้ง FDA และ USDA ในสหรัฐอเมริกา
4. มีโกดังใหบริการจัดเก็บสินคา ในรูปแบบ
4.1 บริการจัดเก็บสินคา 3PL (Third-Party Logistics Provider)
4.2 บริการสงสินคาเพื่อสงตอ FBA (Fulﬁlment by Amazon)
4.3 บริการสงสินคาไปยังผูซื้อสินคาโดยตรง FBM (Fulﬁlment by Merchant) พิจารณาแลวแตรูปแบบสินคา

5. บริษัทมีการขนสงทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

5.1 ทางเรามี Contract Rate กับบริษัทรถบรรทุกขนาดใหญ สามารถจัดสงเปนพาเลทในราคาพิเศษ
5.2 สำหรับสินคายอย ลูกคาสามารถใช Carrier Account ของบริษัท ผานทาง Fedex, UPS และ USPS
5.3 สำหรับลูกคาที่มี Carrier Account ของลูกคาเอง ทานสามารถใชไดทันที
* Carrier Account ของบริษัท จะไดรับสวนลดเปนพิเศษ โดยเฉพาะถาเปนการสงจำนวนปริมาณเยอะมาก ทางบริษัทจะไดรับ
สวนลดเพิ่มขึ้น สามารถใหบริการในราคาพิเศษกับลูกคาไดมากขึ้น

6. บริการที่อยูในสหรัฐอเมริกาสำหรับรับสินคาคืน (Returned Package)
7. บริการสงสินคากลับประเทศตนทาง RTO (Return to Origin) ในราคาพิเศษ

฿

AMERICA EXPORT SOLUTION
บริษัทแพ็ค แอท โพสต จำกัด
36/143 ถ.มอเตอรเวย แขวงคลองสองตนนุน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Pack at Post Co., Ltd.
36/143 Rom Klao Road., Khlong Song Ton Noon
Lat Krabang, Bangkok 10520

02-171-7464, 098-267-6639

PackAtPostTH

info@packatpost.com

@packatpost

www.packatpost.com

Update: 09/24/2020 [Fulﬁllment Service 2/2]

Fulfillment Service
คาบริการจัดเก็บสินคาครบวงจร
อัตราคาบริการ ขอ 1-3
เปนขอมูลในเว็บไซต หรือติดตอผูขายเพื่อทำราคาให

คา Upload สินคาเขาโกดัง
คอนเทนเนอร 40" (สินคาตองอยูในพาเลท)
คอนเทนเนอร 20" (สินคาตองอยูในพาเลท)
พาเลท
กลอง (ไมเกิน 32 กิโล)
กลอง Oversize & Over Weight Box

$160
$80
$10
$2
$4

คาจัดเก็บสินคา
สินคาของทานอยูบนพาเลท และวัดตามขนาดจริง คิวบิกเมตรละ $12 / เดือน
ชำระเงินครั้งแรก คิดอัตราโพรเรทตามจำนวนวันของเดือน
เงินที่ตองชำระ

วบิกเมตร
จำนวนวันของเดือนนั้น
( $12 หาร 30 วัน) x
= จำนวนคิ
ตามจริงแรกเขา x
ที่เหลืออยู

ชำระเงินครั้งตอไป ทุกวันที่ 1 ของเดือน
เงินที่ตองชำระ

=

ขนาดสินคาคงเหลือในโกดัง
คำนวณเปนคิวบิกเมตร

(เจาหนาที่ทำการวัดขนาดสินคาในวันที่ 30)

x

$12

* ในระหวางเดือนสินคาที่ออกไป จะไมนำมาหักกับคาจัดเก็บสินคาที่ชำระมาแลวตนเดือน

คา Handling
Pulling Fee

คาบริการ

พาเลท
กลอง (ไมเกิน 32 กิโล)
กลอง Oversize & Over Weight Box

$8
$1.50
$3

* ในกรณีที่ดึงของออกมาสง เพียงอยางเดียวมีคา Pulling Fee

Repack Fee

คาบริการ

พาเลท
กลอง (ไมเกิน 32 กิโล)
กลอง Oversize & Over Weight Box

$8
$1.50
$3

* ในกรณีทำการดึงของและ Repack เพื่อสงออกดวย
จะคำนวณจาก Pulling Fee + Repack Fee (พิจารณาแลวแตรูปแบบสินคา)

คาบริการจัดสงสินคา
ลูกคาสามารถใช Carrier Account ของลูกคาเองได โดยไมมีคาใชจาย Carrier Account ของบริษัท จัดเก็บตามจริง
บริษัทจะทำการ Quote ราคาให

Returned Package การรับสินคาคืน
บริการ

คาบริการ

พาเลท
กลอง (ไมเกิน 32 กิโล)
กลอง Oversize & Over Weight Box

$10
$2
$4

* อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการชำระเงิน TT-Selling rates

** วิธีการคำนวณคิวบิกเมตร **

กวาง (ซม.) x ยาว (ซม.) x สูง (ซม.) / 1,000,000 = คิวบิกเมตร
กวาง (นิ้ว) x ยาว (นิ้ว) x สูง (นิ้ว) / 61,023.8 = คิวบิกเมตร
กวาง (ฟุต) x ยาว (ฟุต) x สูง (ฟุต) / 35.315 = คิวบิกเมตร

บริษัทแพ็ค แอท โพสต จำกัด
36/143 ถ.มอเตอรเวย แขวงคลองสองตนนุน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Pack at Post Co., Ltd.
36/143 Rom Klao Road., Khlong Song Ton Noon
Lat Krabang, Bangkok 10520

AMERICA EXPORT SOLUTION
02-171-7464, 098-267-6639

PackAtPostTH

info@packatpost.com

@packatpost

www.packatpost.com

