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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

ไปรษณียนิเทศ เป็นสมุดกฎ ข้อบังคับ ค�ำสั่งหรือประกำศว่ำด้วยกำรไปรษณีย์ทั่วไป 

อันพึงต้องปฏิบัติตำมควำมในพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ หรือ 

ตำมอนุสัญญำสำกลไปรษณีย์ที่ว ่ำด้วยกำรให้บริกำรไปรษณีย์ซึ่งประเทศสมำชิก 

สหภำพสำกลไปรษณย์ียดึถอืเป็นแนวทำงปฏิบตัใินกำรให้บรกิำรไปรษณย์ีระหว่ำงกัน โดยที่

ได้มีกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงสำระส�ำคัญของอนสุญัญำสำกลไปรษณย์ีให้สอดคล้องกับมตขิอง

ที่ประชุมใหญ่สหภำพสำกลไปรษณีย์ซึง่จดัขึน้ในทกุ ๔ ปี คณะกรรมกำรกจิกำรไปรษณย์ีจงึ

ได้จดัท�ำไปรษณยีนเิทศ ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้มีผลบังคับใช้แทนไปรษณียนิเทศ  

พ.ศ. ๒๕๕๗ ตัง้แต่วนัที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมกีำรแก้ไขเพิม่เตมิรำยละเอยีด

บำงประกำรให้สอดคล้องกับอนุสัญญำสำกลไปรษณีย์ฉบับปัจจุบัน (ฉบับกำรประชุมใหญ่

สหภำพสำกลไปรษณีย์ สมัยที่ ๒๖ ณ นครอิสตันบูล ระหว่ำงวันที่ ๒๐ กันยำยน 

 – ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙) และสภำพกำรด�ำเนินธุรกิจไปรษณีย์ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นกำรสร้ำง 

ควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำรเป็นส�ำคัญ

ไปรษณยีนเิทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยรำยละเอยีดเก่ียวกับบรกิำรไปรษณย์ีและบรกิำร

ธนำณัติ แบ่งออกเป็น ๙ หมวด ดังนี้

	หมวด	๑	ทัว่ไป ว่ำด้วย นยิำม “ไปรษณยีนเิทศ” อ�ำนำจหน้ำทีข่องบริษัท ไปรษณีย์ไทย  

 จ�ำกัด ตำมที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบ 

 พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดอ�ำนำจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด  

 พ.ศ. ๒๕๔๖ และนิยำมศัพท์ส�ำคัญที่มีกำรกล่ำวถึงในไปรษณียนิเทศ องค์ประกอบ 

 ของคณะกรรมกำรกิจกำรไปรษณีย์ซึ่งเป็นหน่วยงำนก�ำกับดูแล อ�ำนำจหน้ำที่ 

 ของคณะกรรมกำรกิจกำรไปรษณีย์ตำมที่ก�ำหนดไว้ตำมควำมในมำตรำ ๖ แห่ง 

 พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดอ�ำนำจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด  

 พ.ศ. ๒๕๔๖

 ๑



	หมวด	๒	กำรส่งสิ่งของทำงไปรษณีย์	ว่ำด้วย 

  o ประเภทของสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ  

   ไปรษณียภัณฑ์ (มี ๕ ชนิด ได้แก่ จดหมำย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์  

   พัสดุย ่อย และเคร่ืองอ่ำนส�ำหรับคนเสียจักษุ) พัสดุไปรษณีย ์ และ 

   ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

  o ข ้อก�ำหนดเฉพำะในกำรส่งสิ่งของทำงไปรษณีย์ซึ่งกล่ำวถึง อ�ำนำจ 

   สิทธิ์ขำดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ตำมพระรำชบัญญัติไปรษณีย์  

   พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ซึ่ งได ้แก ่  จดหมำยและไปรษณียบัตรรวมทั้ ง 

   กรณียกเว้นเกี่ยวกับกำรน�ำส่งจดหมำยหรือไปรษณียบัตรโดยทำงอื่น 

   นอกจำกทำงไปรษณีย์

  o สิ่งของนอกทำงไปรษณีย์และกำรต้องระวำงโทษปรับ

  o ข้อห้ำมในกำรส่งส่ิงของที่เป็นจดหมำยหรือไปรษณียบัตรหลำยฉบับ 

   ในห่อหรือซองเดียวกัน ยกเว้นกำรได้รับสิทธิพิเศษตำมพระรำชบัญญัต ิ

   ไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗

  o สิ่งของต้องห้ำมส่งทำงไปรษณีย์ กำรด�ำเนินกำรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย  

   จ�ำกัด ต่อกำรส่งส่ิงของทำงไปรษณีย์ท่ีเป ็นกำรฝ่ำฝืนต่อบทบัญญัติ 

   แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ และบทก�ำหนดโทษ 

  o สิ่งของที่มีเงื่อนไขกำรฝำกส่งพิเศษ เช่น สิ่งของมีค่ำ สิ่งของต้องภำษีอำกร 

   หรือต้องก�ำกัดในกำรน�ำเข้ำ ณ ประเทศปลำยทำง สิ่งของที่ต้องผ่ำน 

   กำรตรวจสอบจำกพนักงำนศุลกำกร เป็นต้น ซึ่งจะสำมำรถฝำกส่งเข้ำสู ่

   ทำ ง ไปรษณี ย ์ ไ ด ้ โ ดยต ้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมห ลัก เกณฑ ์ และ เ งื่ อน ไขที ่

   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ก�ำหนด

  o ไปรษณียภัณฑ์ที่ฝำกส่งโดยมิชอบ

 ๒



	หมวด	๓	 ตรำไปรษณียำกร ว่ำด้วย นิยำม “ตรำไปรษณียำกร” วิมัยบัตร กำรใช ้

 ตรำไปรษณียำกร ตรำไปรษณียำกรท่ีใช้ช�ำระค่ำบริกำรไม่ได้ และควำมผิดเกี่ยวกับ 

 ตรำไปรษณยีำกร เช่น กำรใช้ตรำไปรษณยีำกรซึง่มีเคร่ืองหมำยแสดงว่ำตรำไปรษณียำกร 

 นั้นได ้ใช ้แล้ว กำรปลอมแปลงตรำไปรษณียำกรให้ผิดไปจำกเดิมเพ่ือให้ผู ้ อ่ืน 

 เชื่อว่ำมีมูลค่ำสูงกว่ำควำมเป็นจริง เป็นต้น

	หมวด	๔	 กำรช�ำระค่ำบริกำร ว่ำด้วย นิยำม “ค่ำบริกำร” “ค่ำไปรษณียำกร” 

 “ค่ำบริกำรธนำณัติ” และ “ค่ำบริกำรพิเศษ” วิธีแสดงกำรช�ำระค่ำบริกำร กำรปฏิบัติ 

 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ในกรณีที่พบว่ำส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ที่ฝำกส่ง 

 ไม่ได้ช�ำระค่ำไปรษณียำกรหรือช�ำระค่ำไปรษณียำกรไม่ครบ กำรค�ำนวณเงินค่ำปรับ 

 กรณีที่สิ่งของนั้นไม่ได้ช�ำระค่ำไปรษณียำกรหรือช�ำระค่ำไปรษณียำกรไม่ครบ และ 

 กำรยกเว้นค่ำบริกำรส�ำหรับเคร่ืองอ่ำนส�ำหรับคนเสียจักษุและไปรษณียภัณฑ์หรือ 

 พัสดุไปรษณีย์สนำมชำยแดน

	หมวด	๕	กำรหุ้มห่อและกำรจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ ว่ำด้วย

  o หลักเกณฑ์กำรหุ้มห่อส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ซึ่งจะต้องกระท�ำอย่ำงมั่นคง 

   แข็งแรงเหมำะสมกับสิ่งบรรจุภำยในและสภำพกำรขนส่ง และไม่เป็น 

   อันตรำยแก่พนักงำนหรือต่อสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์อ่ืนๆ รวมทั้งอุปกรณ์ 

   ไปรษณีย ์  กำรปฏิบัติต ่อสิ่ งของส่งทำงไปรษณีย ์ที่หุ ้มห่อไม่ถูกต ้อง 

   ตำมหลักเกณฑ์ ควำมรับผิดของผู้ฝำกส่งในกรณีที่ส ่งสิ่งของที่หุ ้มห่อ 

   ไม่ถูกต้อง ซอง/สิ่งหุ้มห่อที่ห้ำมน�ำมำใช้บรรจุสิ่งต่ำงๆ แล้วฝำกส่งเข้ำสู่ 

   ทำงไปรษณีย์

  o หลักเกณฑ์กำรจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ซึ่งจะต้องจ่ำหน้ำด้วยหมึก 

   หรือวัสดุที่ไม ่ลบเลือนง่ำย กำรจ่ำหน้ำโดยระบุช่ือและท่ีอยู ่ของผู ้ รับ 

   และผู ้ฝำกส ่งอย ่ำงละเอียดและชัดเจน พร ้อมรหัสไปรษณีย ์และ 

   หมำยเลขโทรศัพท์ (ถ้ำมี)

  o ไปรษณียภัณฑ์มำตรฐำน

 ๓



	หมวด	 ๖	 ระบบงำนไปรษณีย ์ ว ่ำด ้วยระบบงำนไปรษณีย์ในขั้นตอนต่ำงๆ 

 ได้แก่กำรรับฝำก กำรส่งต่อและกำรน�ำจ่ำย นิยำมผู้รับ และกำรปฏิบัติต่อสิ่งของ 

 ส่งทำงไปรษณีย์ที่น�ำจ่ำยผู้รับไม่ได้

	หมวด	๗	บริกำรไปรษณีย์ ว่ำด้วย นิยำม “บริกำรไปรษณีย์” กำรจัดแบ่งลักษณะของ 

 บริกำรไปรษณีย์เป็น 

  o บรกิำรหลกั ได้แก่ ไปรษณยีภัณฑ์ (ม ี๕ ชนดิ ได้แก่ จดหมำย ไปรษณยีบตัร  

   ของตพีมิพ์ พัสดุย่อยและเครื่องอ่ำนส�ำหรับคนเสียจักษุ) และพัสดุไปรษณีย์

  o บริกำรไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

  o บริกำรพิเศษส�ำหรับบริกำรไปรษณีย์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  

   คือ บริกำรพิเศษที่ใช้ควบคู่กับบริกำรหลัก และบริกำรพิเศษที่จัดให้มีขึ้น 

   เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บรกิำร

	หมวด	๘	บริกำรธนำณัติ	 ว่ำด้วย บริกำรธนำณัติที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด  

 จัดให้มีขึ้น ได้แก่

  o บริกำรธนำณัติ ได้แก่ ธนำณัติในประเทศและธนำณัติระหว่ำงประเทศ  

   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส�ำคัญของบริกำรธนำณัติ เช่น อำยุกำรจ่ำยเงิน 

   ธนำณติั วงเงนิอย่ำงสงูและหน่วยเงินที่ใช้ในกำรรับฝำกซึ่งต้องเป็นไปตำม 

   ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ก�ำหนด ควำมรับผิดของบริษัทต่อจ�ำนวนเงิน 

   ตำมธนำณัติ เป็นต้น

  o บรกิำรพเิศษส�ำหรบับริกำรธนำณตั ิ ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคอื บรกิำร 

   พิเศษที่ใช ้ควบคู ่กับบริกำรธนำณัติ  และบริกำรพิเศษที่ ใช ้ภำยหลัง 

   กำรฝำกส่งธนำณัติ

 ๔



	หมวด	๙	กำรขอสอบสวนและกำรชดใช้ค่ำเสียหำย	ว่ำด้วย

  o หลักเกณฑ์กำรขอสอบสวนสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์และบริกำรธนำณัติ 

   ผู ้มีสิทธิขอสอบสวน ระยะเวลำกำรขอสอบสวนซึ่งจะต้องขอสอบสวน 

   ภำยใน ๖ เดือนนับถัดจำกวันที่ฝำกส่ง ยกเว้นกำรขอสอบสวนไปรษณีย์ 

   ด่วนพิเศษซึ่งจะต้องขอสอบสวนภำยใน ๔ เดือน 

	 o เงื่อนไข หลักเกณฑ์ควำมรับผิดชอบและกำรชดใช้ค่ำเสียหำยส�ำหรับสิ่งของ 

   ส่งทำงไปรษณีย์ และบริกำรธนำณัติซึ่งสูญหำยหรือเสียหำยเพรำะควำมผิด 

   ของทำงกำรไปรษณีย์ ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินชดใช้ค่ำเสียหำยและระยะเวลำ 

   ที่ต้องไปติดต่อขอรับเงินชดใช้ค่ำเสียหำย กำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยกับ 

   ผู้ที่ขอรับประกันเกินรำคำจริง

  o หลักเกณฑ์กำรไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยในกรณีต่ำงๆ และกำรห้ำมน�ำควำม 

   เสียหำยทำงอ ้อมควำมเสียหำยทำงจิตใจ ควำมเสียหำยต ่อเนื่อง 

   และควำมเสียหำยเพรำะขำดผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับอันเกิดจำก 

   กำรสูญหำย เสียหำยหรือล่ำช้ำมำค�ำนวณรวมเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำย

 ๕



Executive	Summary

Postal Directive is a collection of rules, regulations, orders or  

announcements relat ing to the provis ions of postal services,  

in conformity with the Postal Act B.E. 2477 or the Acts of the  

Universal Postal Union (UPU) by which the UPU member countries  

shall abide. Given the amendments of the Acts as a consequence  

of the decision made by the UPU Congress which is held every 4 years,  

the Postal Commission has thus published a Postal Directive  

B.E. 2561, in replacement of the B.E. 2557 version, which comes into  

effect as from 1 July 2018. Some details have been adapted to  

comply with the present UPU Convention (the 26th UPU Congress,  

Istanbul, 20 September - 7 October 2016) and the postal business  

environment with the accent on customer satisfaction.

Postal Directive B.E. 2561, detailing postal and postal money order  

services, comprises 9 parts as follows:

	Part	 1	 General	 provis ion  This part includes definit ion of  

 “Postal Directive”; responsibilities of Thailand Post as stipulated in  

 the Postal Act B.E. 2477 and the Royal Decree B.E. 2546 Determining  

 the Authorities, Rights and Benefits of Thailand Post as well as key  

 nomenclature mentioned therein; composition of the Postal  

 Commission which acts as a regulatory body and its responsibilities  

 as stipulated in the Royal Decree B.E. 2546 Determining the  

 Authorities, Rights and Benefits of Thailand Post.

 ๖



	Part	 2	 Dispatch	of	postal	items	This embraces:

  o Postal items which are classified into 3 categories; letter-post  

   items - (letters, postcards, printed matters, small packets and  

   items for the blind), postal parcels and EMS.

  o Specific provisions on dispatch of postal items which contains  

   Thai land Post’s monopoly according to the Postal  

   Act B.E. 2477 - letters and postcards and inexceptional cases  

   where letters and postcards are dispatched by any means  

   other than by postal routes.

  o Items dispatched out-of-postal route and penalties.

  o Prohibitions of enclosing several letters or postcards in one  

   envelope/packet, unless otherwise stipulated in the Postal  

   Act B.E. 2477.

  o Prohibited articles and Thailand Post’s execution with regard to  

   items posted in breach of the Postal Act B.E. 2477 and  

   punishment measures.

  o Items with special acceptance conditions, i.e. valuables,  

   items subject to duties and taxes levied in the country of  

   destination, items subject to customs control, etc. which shall  

   be admitted only if they are complied with the regulations  

   and conditions laid down by Thailand Post.

  o Remailed items.

 ๗



	Part	 3		Postage	 stamps	 This  part  involves defini t ions of  

 “postage stamps”, international reply coupons, use of postage stamps,   

 invalid postage stamps, crimes against the use of cancelled stamps or  

 counterfeits with the object of profiting by a higher value, etc. 

	Part	 4	 Payment	of	service	charges This part includes definitions of  

 “service charges”, “postage charges”, “postal money order service  

 charges”, “special charges”, methods of denoting payment, actions  

 taken by Thailand Post wheneither unpaid or underpaid postal items  

 are found, calculation of charges on unpaid or underpaid items, and  

 exemption from postal charges of items for the blind and frontier forces  

 mail (letter-post items and parcels).

	Part	 5	 Packing	and	addressing	of	postal	items This includes 

  o Rules applicable to packing of postal items which shall be  

   securely made up, ensuring the integrity of the contents  

   during transport and shall not expose officials to dangeror  

   soil or damage other items or postal equipment, treatment  

   of items not properly packed, sender’s liability for items not  

   properly packed, envelopes/packing materials prohibited  

   from use in accommodating items in postal route.

  o Rules applicable to addressing postal items which shall be  

   made out either in ink or not easily effaceable materials,  

   addressing with complete sender’s/addressee’s names and  

   domicile including postcodes and telephone number (if any). 

  o Standardized items

 ๘



	Part	 6	 Postal	operation This part entails various operation processes  

 which include acceptance, dispatch and delivery, definition of addressee,  

 and treatment of undeliverable items.

	
	Part	 7	 Postal	services	This part includes a definition of “postal services”  

 and their classification, viz.

  o Basic services comprising letter-post items (letters, postcards, 

   printed matters, small packets and items for the blind) and  

   postal parcels

  o Express Mail Service (EMS)

  o Special services, categorized into 2 types, i.e. supplementary  

   services used in parallel with basic services and supplementary  

   services provided to enhance convenience for customers.

	Part	 8	 Postal	money	order	services This part include postal money  

 order services provided by Thailand Post, viz.

  o Postal money orders; which comprise domestic money orders  

   and international money orders; principle rules and conditions  

   relating to money orders, for instance, validity period, maximum  

   amount and currency unit as specified by Thailand Post; Thailand  

   Post’s liability for the amount prescribed on the money order.

 ๙



  o Supplementary services for postal money orders which are  

   categorized into 2 types, i.e. supplementary services used in  

   parallel with money order services and supplementary services  

   used after the posting of money order.

	Part	 9	 Inquiries	and	payment	of	indemnity This part includes:

  o Rules applicable to inquiries of postal items and postal money  

   order services, rightful claimants, period of making inquiries  

   which is limited to 6 months from the day after that on which  

   the item is posted, except inquiries of EMS which has to be  

   made within 4 months.

  o Conditions, rules applicable to liability and payment of  

   indemnity for lost / damaged postal items and postal money  

   orders caused by postal designated operators, rightful claimants  

   for such indemnity, a lapse during which to claim for indemnity,  

   prosecution with fraudulent insurance for a value greater than  

   the item’s actual value.

  o Rules applicable to non-liability in different cases as well  

   as a prohibition of taking the indirect damage, moral damage,  

   consequential losses or loss of profits due to loss, damage or  

   delay into account to claim for indemnity. 

 ๑๐



หมวด	๑
ทั่วไป

ข้อ ๑	 ไปรษณียนิเทศ คือ สมุดกฎ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือประกำศว่ำด้วยกำรไปรษณีย ์

  ทั่วไป อันพึงต้องปฏิบัติตำมควำมในพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗  

  หรือตำมสัญญำสำกลไปรษณีย์ ๑,๒

ข้อ ๒ กำรจัดท�ำและกำรเปล่ียนแปลงแก้ไขตัดทอนเพิ่มเติมหรือยกเลิกเพิกถอน 

  ไปรษณียนิเทศเพ่ือใช้ประกอบกับพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗  

  เป็นอ�ำนำจของคณะกรรมกำรกิจกำรไปรษณีย์ ๓

  ไปรษณยีนเิทศน้ัน เมือ่ได้รบัอนมุติัของรฐัมนตรแีละได้โฆษณำแล้ว ให้ใช้บังคบัได้ ๔

ข้อ ๓ ภำยใต้พระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบพระรำชกฤษฎีกำ 

  ก�ำหนดอ�ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด มีอ�ำนำจในกำรด�ำเนินกิจกำรไปรษณีย์ และ 

  ธุรกิจอื่นอันเก่ียวกับกิจกำรไปรษณีย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกันหรือ 

  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจกำรไปรษณีย์และได้รับกำรยกเว้น มีสิทธิพิเศษ หรือ 

  ได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗

    ๑      มำตรำ ๔(๑๒) แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗
    ๒     สัญญำสำกลไปรษณีย์หรือในปัจจุบันเรียกว่ำอนุสัญญำสำกลไปรษณีย์เป็นบทบัญญัติของสหภำพสำกลไปรษณีย์   
       (ทบวงกำรช�ำนัญพิเศษหน่ึงของสหประชำชำติ) ที่ว่ำด้วยกำรให้บริกำรไปรษณีย์ซึ่งประเทศสมำชิกสหภำพสำกลไปรษณีย์  
     ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรให้บริกำรไปรษณีย์ระหว่ำงกัน
    ๓     มำตรำ ๖ แห่งพระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดอ�ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    ๔      มำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ 	

 ๑๑



 ในไปรษณียนิเทศฉบับนี้

	 “บริษัท” หมำยควำมว่ำ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด

	 “กิจกำรไปรษณีย์” หมำยควำมวำ่ กำรตั้งที่ท�ำกำรไปรษณีย์ และกำรด�ำเนินกำร 

   ต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรรับ รวบรวม ส่ง จ่ำย และ 

   ส ่งมอบไปรษณียภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติ 

   ไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗

	 “พนักงำน” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด

	 “ที่ท�ำกำร”	 หมำยควำมว่ำ ที่ท�ำกำรที่เป็นของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด

   หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของบริษัท

   ไปรษณีย์ไทยจ�ำกัด

ข้อ ๔ คณะกรรมกำรกิจกำรไปรษณีย์ ประกอบด้วย ๕

  ๔.๑ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธำนกรรมกำร

  ๔.๒ ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นกรรมกำร

  ๔.๓ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เป็นกรรมกำร

  ๔.๔ บุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีผลงำนหรือเคยปฏิบัติงำนที่แสดงให้เห็น 

   ถึงกำรเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมเชี่ยวชำญหรือมีประสบกำรณ์ 

   ในกิจกำรหรือสำขำวิชำชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกำรไปรษณีย์หนึ่งคน 

   เป็นกรรมกำร

  ๔.๕ ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร

 ๑๒

๕   มำตรำ ๕ แห่งพระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดอ�ำนำจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด พ.ศ.๒๕๔๖  
    ประกอบพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙



ข้อ ๕ คณะกรรมกำรกิจกำรไปรษณีย์มีอ�ำนำจในกำรอนุญำต กำรวินิจฉัย กำรออก 

  ข้อบังคับต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรกำรส่ือสำรแห่งประเทศไทย๖ กำรจัดท�ำ 

  ไปรษณียนิเทศ กำรท�ำควำมตกลงกับต่ำงประเทศในกิจกำรไปรษณีย์และ 

  กำรออกค�ำส่ังใดๆ ของผู ้ว ่ำกำรกำรส่ือสำรแห่งประเทศไทย๗ ที่มีลักษณะ 

  เป ็นค� ำสั่ งทำงปกครองซึ่ งอำศัยอ� ำนำจตำมพระรำชบัญญัติ ไปรษณีย ์  

  พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ๘

๖ มำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ (ปัจจุบันได้มีพระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเง่ือนเวลำ 
 ยกเลิกกฎหมำยว่ำด้วยกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๖ ก�ำหนดให้ยกเลิกตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๔๖) ประกอบ 
 พระรำชบัญญติัไปรษณย์ี พทุธศกัรำช ๒๔๗๗ อ�ำนำจของคณะกรรมกำรกำรสือ่สำรแห่งประเทศไทยเป็นไปตำมทีบ่ญัญตัไิว้ใน 
 มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๗ มำตรำ ๒๑ มำตรำ ๒๗ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๕ และมำตรำ ๕๑
๗ มำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ (ปัจจุบันได้มีพระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเง่ือนเวลำ 
 ยกเลิกกฎหมำยว่ำด้วยกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ ก�ำหนดให้ยกเลิกตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๔๖)  
 ประกอบพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ผู้ว่ำกำรกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยมีอ�ำนำจออกค�ำสั่งทำงปกครอง 
 เป็นไปตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๒ มำตรำ ๒๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๗๓
๘ มำตรำ ๖ แห่งพระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดอ�ำนำจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ “ให้อ�ำนำจ 
 ในกำรอนุญำต กำรวินิจฉัย กำรออกข้อบังคับต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย อ�ำนำจในกำรจัดท�ำ 
 ไปรษณียนิเทศ กำรท�ำควำมตกลงกับต่ำงประเทศในกิจกำรไปรษณีย์ และกำรออกค�ำสั่งใดๆ ของผู้ว่ำกำรกำรสื่อสำร 
 แห่งประเทศไทยที่มีลักษณะเป็นค�ำส่ังทำงปกครองซ่ึงอำศัยอ�ำนำจตำมพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗  
 เป็นอ�ำนำจของคณะกรรมกำรกิจกำรไปรษณีย์”

 ๑๓



หมวด	๒
กำรส่งสิ่งของทำงไปรษณีย์

สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์

ข้อ ๖ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

  ๖.๑ ไปรษณียภัณฑ์ หมำยถึง ข่ำวสำรหรือส่ิงของซึ่งฝำกส่งเข้ำสู่ทำงไปรษณีย์ 

   ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของไปรษณียภัณฑ์ แบ่งออกเป็น ๕ ชนิด ดังนี้

   ๖.๑.๑ จดหมำย

   ๖.๑.๒ ไปรษณียบัตร

   ๖.๑.๓ ของตีพิมพ์

   ๖.๑.๔ พัสดุย่อย 

   ๖.๑.๕ เครื่องอ่ำนส�ำหรับคนเสียจักษุ

  ๖.๒	 พัสดุไปรษณีย์ หมำยถึง หีบห่อบรรจุส่ิงของ ตัวอย่ำงสินค้ำ หรือสินค้ำ 

   ซึ่งฝำกส่งตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพัสดุไปรษณีย์

  ๖.๓	 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หมำยถึง สิ่งต่ำงๆ เช่น ข่ำวสำร เอกสำรธุรกิจกำรค้ำ  

   สิ่งพิมพ์ ตัวอย่ำงสินค้ำ สินค้ำ เป็นต้น ซึ่งฝำกส่งตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

   ของไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

 

  ทั้งนี้บริษัทอำจปรับเปลี่ยนประเภทของสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์หรือเปิดให้บริกำร 

  ใหม่ได้ตำมที่เห็นสมควร

  

 ๑๔



ข้อ ๗ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ให้ถือว่ำอยู ่ในทำงไปรษณีย์ตั้งแต่เวลำที่ได้สอดลง 

  ในตู้ไปรษณีย์ หรือได้มอบให้แก่พนักงำนจนถึงเวลำที่ได้จ่ำยให้ผู้รับหรือจ่ำยคืน 

  ผู ้ฝำกส่งหรือได้จัดกำรเป็นอย่ำงอ่ืนตำมท่ีกฎหมำย ข้อบังคับ หรือระเบียบ 

  เกี่ยวกับกำรไปรษณีย์บัญญัติไว้ 

  สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่อยู่ในทำงไปรษณีย์ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฝำกส่งเสมอ

  จนกว่ำจะได้จ่ำยให้ผู้รับ เว้นแต่สิ่งของนั้นจะถูกยึดตำมกฎหมำยของประเทศ 

  ต้นทำง กลำงทำงหรือปลำยทำง

ข้อ ๘ บริษัทจะรับผิดชอบต่อส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์เมื่ออยู่ในทำงไปรษณีย์เท่ำนั้น 

  หำกสิ่งของนั้นได้พ้นทำงไปรษณีย์ไปแล้ว ถือว่ำควำมรับผิดชอบเป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ ๙ บริษัทไม่จ�ำต้องรับผิดในกำรท่ีสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่อยู ่ในทำงไปรษณีย ์

  สูญหำยส่งผิด เนิ่นช้ำ แตกหัก หรือบุบสลำย เว้นไว้แต่ในกรณีพิเศษที่มีกฎหมำย 

  หรือกฎข้อบังคับระบุไว้แจ้งชัด 

ข้อ ๑๐ หำกปรำกฏว่ำสิ่งบรรจุภำยในสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์เกิดกำรเสียสภำพหรือ 

  เน่ำเหม็นในระหว่ำงทำงไปรษณีย์จนอำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่พนักงำนหรือ 

  อำจท�ำให้สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์อื่นๆ หรืออุปกรณ์ไปรษณีย์เปรอะเปื้อนหรือ 

  เสียหำย บริษัทจะสั่งท�ำลำยหรือจัดกำรอย่ำงใดตำมที่เห็นสมควรแก่สิ่งของ 

  ส่งทำงไปรษณีย์นั้นก่อนก�ำหนดก็ได้ 

 ๑๕



ข้อก�ำหนดเฉพำะในกำรส่งสิ่งของทำงไปรษณีย์

ข้อ ๑๑ เม่ือบริษัทได้จัดกำรไปรษณีย์ขึ้นที่ใดแล้ว ห้ำมมิให้บุคคลซึ่งไม่ได้รับอ�ำนำจ 

  ตำมพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ หรือกฎหมำยอื่น ส่ง จัดให้ 

  ส่งฝำก ส่งมอบให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้ไปส่ง น�ำส่ง หรือกระท�ำกำรอื่นเกี่ยวกับกำรน�ำส่ง 

  จดหมำยหรือไปรษณียบัตรโดยทำงอื่นนอกจำกทำงไปรษณีย์ เว้นแต่ในกรณี 

  ต่อไปนี้ ๑

  ๑๑.๑ จดหมำยหรือไปรษณียบัตรไม ่ เกินสำมฉบับที่ฝำกผู ้ เดินทำงโดย 

   ผู้รับฝำกนั้นมิได้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง รำงวัล หรือผลประโยชน์อย่ำงใดๆ  

   ในกำรนั้น

  ๑๑.๒ จดหมำยหรือไปรษณียบัตรที่ได ้จัดให้ผู ้เดินหนังสือพิเศษถือไปและ 

   เกี่ยวข้องด้วยกิจธุระของผู้ฝำกหรือผู้รับจดหมำยหรือไปรษณียบัตรนั้น 

   โดยเฉพำะและผู ้ เดินหนั งสือนั้นต ้องห ้ำมมิ ให ้ รับจดหมำยหรือ 

   ไปรษณียบัตรจำกผู้อื่น หรือน�ำส่งจดหมำยหรือไปรษณียบัตรให้แก่ผู้อื่น

  ๑๑.๓ จดหมำยหรือไปรษณียบัตรที่เกี่ยวข้องเฉพำะสินค้ำ หรือทรัพย์สิน 

   ท่ีส่งไปโดยทำงบก ทำงน�้ำ หรือทำงอำกำศ ซึ่งจะต้องส่งมอบพร้อมกับ 

   สินค้ำ หรือทรัพย์สินนั้นโดยมิต้องเสียค่ำจ้ำง รำงวัล หรือได้ผลประโยชน์ 

   อย ่ำงใดในกำรน�ำไป หรือส ่งมอบจดหมำยหรือไปรษณียบัตรนั้น  

   แต่จดหมำย หรือไปรษณียบัตรนั้น ต้องให้เจ้ำพนักงำน (พนักงำน)  

   ตรวจดูได้ และต้องมีค�ำว่ำ “จดหมำยของผู ้รับตรำส่ง” หรือถ้อยค�ำ 

   อย่ำงอื่นท�ำนองเดียวกัน

 ๑๖

๑ มำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดอ�ำนำจ สิทธิ  
 และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖



สิ่งของนอกทำงไปรษณีย์

ข้อ ๑๒ ภำยใต้บังคับแห่งมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗  

  ห้ำมมิให้บุคคลต่อไปนี้น�ำส่ง รับ รวบรวม หรือส่งมอบจดหมำยหรือไปรษณียบัตร  

  แม้ว่ำตนจะมไิด้รบัเงนิเดอืน ค่ำจ้ำง รำงวัล หรอืผลประโยชน์อย่ำงใดๆ กล่ำวคอื ๒

  ๑๒.๑ ผู ้ท�ำกำรรับขนของหรือคนโดยสำรโดยปกติ รวมทั้งผู้ขับลูกจ้ำง หรือ 

   ตัวแทนของบุคคลนั้นๆ ด ้วย เว ้นแต ่จดหมำยหรือไปรษณียบัตร 

   อันเกี่ยวข้องกับของซึ่งรับขนนั้น

  ๑๒.๒ เจ้ำของ นำย ผู้บังคับกำร หรือกะลำสีเรือ หรืออำกำศยำนที่ผ่ำน หรือ 

   แล่นไปตำมแม่น�้ำล�ำคลอง หรือในอำกำศภำยในรำชอำณำจักร หรือ 

   แล่นผ่ำนไปตำมฝั ่งทะเล หรือระหว่ำงท่ำเรือ หรือที่ใดๆ ภำยใน 

   รำชอำณำจักร หรือระหว่ำงที่ใดๆ ภำยในและภำยนอกรำชอำณำจักร  

   หรือลูกจ ้ำง หรือตัวแทนของบุคคลน้ันๆ เว ้นแต ่จดหมำยหรือ 

   ไปรษณียบัตรนั้นเกี่ยวกับของที่ รับขนนั้น หรือเป ็นจดหมำยหรือ 

   ไปรษณียบัตรที่ได้รับไว้เพื่อน�ำส่งไปโดยได้รับอ�ำนำจจำกบริษัท

ข้อ ๑๓ ผู้ใดกระท�ำกำรฝ่ำฝืนต่อมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช  

  ๒๔๗๗ คือ ๓

  ๑๓.๑ น�ำส่งจดหมำยหรือไปรษณียบัตรโดยทำงอื่นนอกจำกทำงไปรษณีย์ 

   ภำยในเขตซึ่งบริษัทมีสิทธิพิเศษที่จะท�ำกำรนี้ได้ฝ่ำยเดียว  

  ๑๓.๒ กระท�ำกำรอย่ำงใดๆ ที่เกี่ยวแก่กำรน�ำส่งจดหมำยหรือไปรษณียบัตรโดย 

   ทำงอื่นนอกจำกทำงไปรษณีย์ภำยในเขตซึ่งบริษัทมีสิทธิพิเศษที่จะ 

   ท�ำกำรนี้ได้ฝ่ำยเดียว 

๒ มำตรำ ๗ แห่งพระรำชบญัญตัไิปรษณย์ี พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดอ�ำนำจ สทิธิ และ
 ประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖
๓ มำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญัตไิปรษณย์ี พทุธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดอ�ำนำจ สทิธ ิและ 
 ประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖

 ๑๗



  ๑๓.๓ ส่งหรือขอให้รับหรือส่งมอบจดหมำยหรือไปรษณียบัตรเพ่ือให้ส่งไป 

   โดยทำงอื่นนอกจำกทำงไปรษณีย ์ภำยในเขตซ่ึงบริษัทมีสิทธิพิเศษ 

   ที่จะท�ำกำรนี้ได้ฝ่ำยเดียว 

  ๑๓.๔ รวบรวมจดหมำยหรือไปรษณียบตัรเพ่ือส่งไปทำงอืน่นอกจำกทำงไปรษณย์ี 

   เว้นแต่ได้สิทธิพิเศษดังกล่ำวข้ำงต้น 

  ผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์  

  พุทธศักรำช ๒๔๗๗

ข้อ ๑๔ ผู้ใดน�ำส่ง รับ ขอให้รับ หรือส่งมอบจดหมำยหรือไปรษณียบัตร หรือรวบรวม 

  จดหมำยหรือไปรษณียบัตรเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัต ิ

  ไปรษณีย ์  พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ผู ้นั้ น มีควำมผิดต ้องระวำงโทษตำม 

  มำตรำ ๖๓ แห่ง พระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗

ข้อ ๑๕ จดหมำยนอกทำงไปรษณีย์นั้นจะใส่ห่อซองปิดผนึกหรือเปิดผนึก หรือมิได้ 

  ใส่ห่อหรือซองก็ตำมย่อมไม่ได้รับสิทธิยกเว้นแต่ประกำรใด ถ้ำใส่ห่อหรือ 

  ซองจะนับห ่อหรือซองหนึ่ ง เป ็นจดหมำยฉบับหนึ่ ง  เว ้นแต ่ ในห ่อหรือ 

  ซองนั้นมีจดหมำยรวมกันอยู่หลำยฉบับจะนับแยกออกเป็นฉบับๆ ตำมจ�ำนวน 

  จดหมำยที่มีอยู่ 

 ๑๘



สิ่งของในห่อซองเดียวกัน

ข้อ ๑๖ ผู้ใดรวบรวมจดหมำยหรือไปรษณียบัตรหลำยฉบับถึงบุคคลหลำยคนเข้ำในห่อ 

  หรือซองเดียวกันเพ่ือส่งทำงไปรษณีย์เป็นห่อจดหมำยหรือตนรู้อยู่แล้ว ขอให้รับ 

  หรือส่งมอบจดหมำยหรือไปรษณียบัตรเพื่อให้ส่งเป็นห่อจดหมำย เว้นแต ่

  ได้สิทธิพิเศษตำมมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗  

  ผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษตำมมำตรำ ๖๒ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์  

  พุทธศักรำช ๒๔๗๗

ข้อ ๑๗ กำรรวบรวมจดหมำยหรือไปรษณียบัตรหลำยฉบับจำกผู้ฝำกส่งรำยเดียวกัน 

  ส่งถึงผู้รับรำยเดียวกัน หรือรวบรวมจดหมำยหรือไปรษณียบัตรถึงผู้รับหลำยรำย 

  แต่ผู ้รับทั้งหมดนั้นอำศัยอยู ่กับผู ้ รับตำมจ่ำหน้ำห่อหรือซองใหญ่ไม่ถือว่ำ 

  เป็นควำมผิด

ข้อ ๑๘ กำรฝำกส่งไปรษณียภัณฑ์ต ่ำงชนิดรวมไปในห่อซองเดียวกันจะกระท�ำได ้

  เฉพำะเท่ำที่ได้รับอนุญำตจำกบริษัท

สิ่งของต้องห้ำมส่งทำงไปรษณีย์

ข้อ ๑๙ สิ่งของต้องห้ำมส่งทำงไปรษณีย์ตำมที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติไปรษณีย์  

  พุทธศักรำช ๒๔๗๗ มีดังต่อไปนี้

  ๑๙.๑ วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกันพอ หรือวัตถุระเบิด หรือส่ิงโสโครก 

   หรือสิ่งมีพิษ หรือสัตว ์มีชีวิต หรือสิ่งของที่มีสภำพอันน่ำจะก่อให ้ 

   เกิดอันตรำย หรือเสียหำยแก่ไปรษณียภัณฑ์ในระหว่ำงส่งทำงไปรษณีย์  

   หรือแก่เจ ้ำพนักงำน เว ้นไว ้แต ่จะมีข ้อบังคับหรือเงื่อนไขกล่ำวไว ้

   เป็นอย่ำงอื่น ๔

๔ มำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบัญญตัไิปรษณย์ี พทุธศกัรำช ๒๔๗๗ ประกอบมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดอ�ำนำจ สทิธิ  
 และประโยชน์ของบริษทั ไปรษณย์ีไทย จ�ำกดั พ.ศ. ๒๕๔๖

 ๑๙



  ๑๙.๒ ไปรษณียภัณฑ์อันเห็นได้ประจักษ์ว่ำมีถ้อยค�ำเครื่องหมำย หรือลวดลำย 

   เป็นเสี้ยนหนำมแผ่นดิน หรือหยำบช้ำ ลำมก หรือเป็นที่ยุยงส่งเสริม 

   ให้มีกำรก�ำเริบ หรือหยำบคำย หรือขู่เข็ญ หรือกรรโชก หรือผรุสวำท 

   อย่ำงร้ำยแรง หรือสิ่งอื่นๆ ที่ผิดกฎหมำย ๕

ข้อ ๒๐ ไปรษณียภัณฑ ์ ใดที่ส ่ งทำงไปรษณีย ์ เป ็นกำรฝ ่ำฝ ืนต ่อบทบัญญัติแห ่ง 

  พระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ นี้ บริษัทอำจมีค�ำสั่งตำม 

  ควรแก่กรณี กล่ำวคือ ๖

  ๒๐.๑ ให้กักไว้ หรือส่งต่อไป หรือส่งกลับคืนไปยังผู ้ฝำก หรือให้จ�ำหน่ำย 

   เป็นอย่ำงอื่น

  ๒๐.๒ ให้เปิดตรวจหรือท�ำลำยเสียได้ถ้ำจ�ำเป็น และเมื่อท�ำลำยแล้วให้แจ้งไป 

   ให้ผู้ฝำกทรำบ

  ๒๐.๓ ให้ส่งตรงไปยังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เมื่อมีเหตุสงสัยว่ำเป็นควำมผิดอำญำ 

   เพื่อจัดกำรฟ้องร้อง 

ข้อ ๒๑ ผู้ใดส่ง ขอให้รับ หรือจัดท�ำข้ึนแล้วส่งไปเพ่ือให้ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือสิ่งใดๆ  

  ทำงไปรษณีย์เป็นกำรฝ่ำฝืนต่อมำตรำ ๒๓ หรือ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ 

  พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ผู ้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษตำมมำตรำ ๖๔ แห่ง 

  พระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ๗

ข้อ ๒๒ นอกจำกสิ่งของต้องห้ำมที่ก�ำหนดในข้อ ๑๙ แล้ว ยังให้ถือว่ำสิ่งต่อไปนี้ 

  เป็นสิ่งของต้องห้ำมส่งทำงไปรษณีย์

  ๒๒.๑ สิ่งเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทที่คณะกรรมกำรควบคุม 

   สิ่งเสพติดระหว่ำงประเทศก�ำหนด หรือยำอ่ืนๆ ที่ผิดกฎหมำยหรือไม่ได้ 

   รับอนุญำตและถือเป็นสิ่งของต้องห้ำมในประเทศปลำยทำง

๕ มำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดอ�ำนำจ สิทธิ  
 และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด พ.ศ.๒๕๔๖ 
๖ มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดอ�ำนำจ สิทธิ  
 และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด พ.ศ.๒๕๔๖
๗ มำตรำ ๖๔ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดอ�ำนำจ สิทธิ  
 และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด พ.ศ.๒๕๔๖

 ๒๐



  ๒๒.๒ สิ่งลำมกอนำจำรหรือผิดศีลธรรม

  ๒๒.๓ สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

  ๒๒.๔ ธนบัตร

  ๒๒.๕ สิ่งของอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ำมน�ำเข้ำหรือเผยแพร่ในประเทศ 

   ปลำยทำง

  ๒๒.๖ เอกสำรซึ่งมีลักษณะเป็นข่ำวสำรส่วนตัวซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่ำงบุคคลอื่น 

   ที่นอกเหนือไปจำกผู้ฝำกส่งและผู้รับ หรือบุคคลที่อำศัยอยู่กับผู้ฝำกส่ง 

   และผู้รับ

  ๒๒.๗ วัตถุไวไฟ หรือสินค้ำอันตรำยอื่นๆ

  ๒๒.๘ อุปกรณ์ระเบิดที่ไม่มีแรงระเบิดและอำวุธยุทโธปกรณ์ทำงทหำร รวมทั้ง 

   ระเบิดมือท่ีไม่มีแรงระเบิด ปลอกกระสุนที่ไม่มีแรงระเบิดและส่ิงเทียม 

   หรือสิ่งที่คล้ำยคลึงกัน

ข้อ ๒๓ บริษัทอำจก�ำหนดสิ่งของต้องห้ำมส่งทำงไปรษณีย์เพิ่มนอกเหนือจำกที่กล่ำวไว้ 

  ในข้อ ๑๙ และข้อ ๒๒

ข้อ ๒๔ สิ่งของต้องห้ำมบำงประเภทอำจฝำกส่งเข้ำสู่ทำงไปรษณีย์ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไป 

  ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด 

สิ่งของที่มีเงื่อนไขกำรฝำกส่งพิเศษ

ข้อ ๒๕ เหรียญกษำปณ์ พนัธบตัร เอกสำรสัง่จ่ำยเงนิให้แก่ผูถ้อืทกุชนิด ทองค�ำขำว ทองค�ำ 

  หรือเงินซึ่งท�ำเป็นรูปพรรณแล้วหรือไม่ก็ตำม หินมีค่ำ เครื่องเพชรพลอย หรือ 

  สิ่งของมีค่ำอื่นๆ ต้องฝำกส่งโดยใช้บริกำรไปรษณีย์รับประกัน ยกเว้นกรณี 

  ที่ปลำยทำงไม ่ มีหรือไม ่ยอมรับบริกำรไปรษณีย ์รับประกันตำมท่ีบริษัท 

  ประกำศก�ำหนด 

 ๒๑



ข้อ ๒๖ สิ่งของต้องภำษีอำกรหรือต้องก�ำกัดในกำรน�ำเข้ำ ณ ประเทศปลำยทำง หำกจะ 

  ฝำกส่งเป็นไปรษณียภัณฑ์ชนิดจดหมำยจะฝำกส่งได้เฉพำะถึงประเทศปลำยทำง 

  ที่ยอมรับซึ่งเป็นหน้ำท่ีของผู้ฝำกส่งจะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อน  

  บริษัทไม่รับผิดชอบต่อผลเสียที่เกิดจำกกำรเลือกฝำกส่งเป็นไปรษณียภัณฑ ์

  ชนิดจดหมำยดังกล่ำว 

ข้อ ๒๗ สิ่งต่อไปนี้ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำกพนักงำนศุลกำกร ณ ด่ำนศุลกำกรไปรษณีย์ 

  หรือด่ำนศุลกำกรอื่นที่มีอ�ำนำจซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดกับที่ท�ำกำรที่จะฝำกส่งเสียก่อน 

  จึงจะฝำกส่งเข้ำสู่ทำงไปรษณีย์ได้

  ๒๗.๑ สิ่งของต้องก�ำกัดในกำรส่งออก (ส่ิงของท่ีมีประกำศหรือกฎหมำยบังคับ 

   ว่ำกำรส่งออกจะต้องได้รับอนุญำตก่อน)

  ๒๗.๒ สิ่งของต้องเสียภำษีอำกรขำออก ค่ำภำคหลวงหรือค่ำภำษีกำรค้ำ 

   ในกำรส่งออก

  ๒๗.๓ สิ่งของที่ส่งจำกผู้ฝำกส่งรำยหนึ่งถึงผู้รับรำยหนึ่ง ไม่ว่ำจะมีจ�ำนวนก่ีห่อ 

   ก็ตำมต้องมีรำคำรวมกันครำวหนึ่งเกินกว่ำอัตรำที่กรมศุลกำกรก�ำหนด 

  ๒๗.๔ สิ่งของส่งออกที่ขอคืนค่ำอำกรหรือขอรับเงินชดเชยค่ำภำษี

  ๒๗.๕ สิ่งของส่งออกที่ขอใบสุทธิส�ำหรับน�ำกลับเข้ำมำ

ไปรษณียภัณฑ์ที่ฝำกส่งโดยมิชอบ

ข้อ ๒๘ บริษัทอำจไม ่รับฝำก ส ่งต ่อหรือน�ำจ ่ำยไปรษณียภัณฑ์ที่มีต ้นก�ำเนิดอยู  ่

  ในต่ำงประเทศและน�ำมำฝำกส่งในประเทศไทยเพ่ือน�ำจ่ำยในประเทศไทยหรือ 

  เพื่อให้ส่งไปน�ำจ่ำยในประเทศอื่น

	

 ๒๒



หมวด	๓
ตรำไปรษณียำกร

ข้อ ๒๙ ตรำไปรษณียำกร คือ บัตรตรำใดๆ ซึ่งรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นค่ำ 

  ไปรษณียำกรหรือค่ำธรรมเนียมอื่น หรือจ�ำนวนเงินที่จะต้องเสียในกำรส่ง 

  ไปรษณียภัณฑ์ รวมทั้งตรำไปรษณียำกรส�ำหรับผนึก หรือตรำไปรษณียำกร 

  ที่พิมพ์ ดุน หรือแสดงไว้โดยวิธีอื่นบนซอง กระดำษห่อ ไปรษณียบัตรหรือ 

  สิ่งอื่นๆ ๑

ข้อ ๓๐ วิมัยบัตร คือ บัตรซึ่งส�ำนักงำนระหว่ำงประเทศ สหภำพสำกลไปรษณีย์ 

  จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ประเทศสมำชิกของสหภำพสำกลไปรษณีย์น�ำไปจ�ำหน่ำย 

  แก่ผู้ใช้บริกำรโดยผู้ซื้อส่งวิมัยบัตรให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดในตำ่งประเทศซ่ึงเป็นสมำชิก 

  ของสหภำพสำกลไปรษณีย์เพื่อให้ผู ้นั้นน�ำไปขอแลกรับดวงตรำไปรษณียำกร 

  หรืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนของไปรษณีย์ ณ ที่ท�ำกำรไปรษณีย์ของประเทศน้ัน 

  ได้เป็นจ�ำนวนเท่ำกับค่ำไปรษณียำกรอัตรำต�่ำสุดส�ำหรับจดหมำยธรรมดำ 

  ทำงอำกำศจำกประเทศนั้นไปยังต่ำงประเทศ

  ส�ำหรับวิมัยบัตรจำกต่ำงประเทศที่มำแลกรับ ณ ที่ท�ำกำรสำมำรถแลกรับ 

  เป็นดวงตรำไปรษณียำกรได้ตำมอัตรำที่บริษัทก�ำหนด

๑ มำตรำ ๔ (๙) แห่งพระรำชบญัญติัไปรษณย์ี พทุธศกัรำช ๒๔๗๗

 ๒๓



กำรใช้ตรำไปรษณียำกร

ข้อ ๓๑ ตรำไปรษณียำกรใช ้ส�ำหรับผนึกบนห่อซองสิ่งของส ่งทำงไปรษณีย ์หรือ 

  แบบพิมพ์อื่นๆ เพื่อเป็นเครื่องหมำยแสดงกำรช�ำระค่ำบริกำร 

ข้อ ๓๒ ดวงตรำไปรษณียำกรที่พิมพ์บนไปรษณียบัตรและจดหมำยอำกำศจะใช้เป็น 

  ค่ำไปรษณียำกรได้เฉพำะส�ำหรับไปรษณียบัตรและจดหมำยอำกำศนั้นๆ เท่ำนั้น  

  หำกตัดออกจำกไปรษณียบัตรหรือจดหมำยอำกำศดังกล่ำวแล้วจะน�ำไปใช้ช�ำระ 

  ค่ำบริกำรไม่ได้ 

ข้อ ๓๓ สิ่งต่อไปนี้ใช้ช�ำระค่ำบริกำรไม่ได้ 

  ๓๓.๑ ตรำไปรษณียำกรที่ช�ำรุด ลบเลือน ฉีกขำด หรือไม่ครบสภำพ

  ๓๓.๒ ตรำไปรษณียำกรที่ มีตรำประทับขีดฆ ่ำแล ้ว หรือมีตัวอักษรหรือ 

   เครื่องหมำยประทับ ปรุ หรือเขียนเพิ่มเติมลงไว้

  ๓๓.๓ ตรำไปรษณียำกรที่ผ่ำนกรรมวิธีเพื่อมิให้สำมำรถประทับตรำขีดฆ่ำได้หรือ 

   เพื่อให้สำมำรถลบรอยประทับตรำขีดฆ่ำได้ในภำยหลัง

  ๓๓.๔ ตรำไปรษณียำกรต่ำงประเทศ

  ๓๓.๕ อำกรแสตมป์หรือแสตมป์ฤชำกร

  ๓๓.๖ ตรำผนึกเพื่อเป็นที่ระลึก ตรำผนึกเพื่อกำรกุศลหรือตรำผนึกอื่นๆ

 

  สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ใดผนึกตรำไปรษณียำกรหรือตรำผนึกดังกล่ำวจะถือ 

  เสมือนหนึ่งยังไม่ได้ช�ำระค่ำบริกำร หรือช�ำระบำงส่วนถ้ำมีตรำไปรษณียำกรที่ใช ้

  ได้ผนึกรวมอยู่ด้วย

 ๒๔



ควำมผิดเกี่ยวกับตรำไปรษณียำกร

ข้อ ๓๔ ผู้ใดใช้ตรำไปรษณียำกรซึ่งมีเคร่ืองหมำยแสดงว่ำตรำไปรษณียำกรนั้นได้ใช้แล้ว 

  ผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษตำมมำตรำ ๗๗ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์  

  พุทธศักรำช ๒๔๗๗

ข้อ ๓๕ ผู ้ใดท�ำปลอมหรือแปลงตรำไปรษณียำกรซึ่งใช้ส�ำหรับกำรไปรษณีย์ให้ผิดไป 

  จำกเดิมเพื่อให้ผู ้อื่นเชื่อว่ำมีมูลค่ำสูงกว่ำจริง ผู ้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษ 

  ตำมมำตรำ ๒๕๔ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ

ข้อ ๓๖ ผู้ใดลบ ถอน หรือกระท�ำด้วยประกำรใดๆ แก่ตรำไปรษณียำกรที่มีเคร่ืองหมำย 

  หรือกำรกระท�ำอย่ำงใดแสดงว่ำใช้ไม่ได้แล้วเพื่อให้ใช้ได้อีก ผู ้นั้นมีควำมผิด 

  ต้องระวำงโทษ ตำมมำตรำ ๒๕๖ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ

ข้อ ๓๗ ผู้ใดใช้ ขำย เสนอขำย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งตรำไปรษณียำกร 

  อันเกิดจำกกำรกระท�ำตำมข้อ ๓๕ หรือข้อ ๓๖ ไม่ว่ำกำรกระท�ำนั้นๆ จะได ้

  กระท�ำภำยในหรือนอกรำชอำณำจักรผู ้นั้น มีควำมผิดต ้องระวำงโทษ 

  ตำมมำตรำ ๒๕๗ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ

ข้อ ๓๘ ผู ้ใดท�ำเครื่องหมำยหรือวัตถุส�ำหรับปลอมหรือแปลงตรำไปรษณียำกร หรือ 

  มีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่ำนั้นเพื่อใช้ในกำรปลอมหรือแปลง ผู้นั้นมีควำมผิดต้อง 

  ระวำงโทษตำมมำตรำ ๒๖๑ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ

 ๒๕



ข้อ ๓๙ ถ้ำกำรกระท�ำตำมข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ หรือข้อ ๓๘ เป็นกำรกระท�ำเกี่ยวกับ 

  ตรำไปรษณียำกรของต่ำงประเทศ ผู้กระท�ำต้องระวำงโทษตำมมำตรำ ๒๖๒  

  แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ

ข้อ ๔๐ ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบ 

  พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดอ�ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย  

  จ�ำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ใดได้รับอนุญำตให้ตั้งที่ท�ำกำรไปรษณีย์ประเภทรับอนุญำต 

  หรือแต่งตั้งให้เป็นผู้ขำยตรำไปรษณียำกร

  ๔๐.๑ เรียกเอำรำคำตรำไปรษณียำกรจำกผู้ซื้อสูงหรือต�่ำกว่ำรำคำที่ก�ำหนด 

   ไว้ในข้อบังคับอันได้ตั้งขึ้นตำมมำตรำ ๑๗ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติ 

   ไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ผู ้นั้นมีควำมผิดตำมมำตรำ ๗๔ (ก)  

   แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช  ๒๔๗๗

  ๔๐.๒ กระท�ำควำมผิดต่อข้อบังคับอื่นที่ได้ตั้งขึ้นตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำช 

   บัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษ 

   ตำมมำตรำ ๗๔ (ข) แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗

 ๒๖



หมวด	๔
กำรช�ำระค่ำบริกำร

ข้อ ๔๑	ค่ำบริกำร หมำยถึง จ�ำนวนเงินท่ีผู้ใช้บริกำรต้องช�ำระในกำรใช้บริกำรไปรษณีย์  

  และบริกำรธนำณัติ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

  ๔๑.๑ ค่ำไปรษณียำกร หมำยถึง จ�ำนวนเงินท่ีผู ้ใช้บริกำรต้องช�ำระในกำร 

   ฝำกส่งสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ 

  ๔๑.๒ ค่ำบริกำรธนำณัติ	 หมำยถึงจ�ำนวนเงินที่ผู ้ใช้บริกำรต้องช�ำระในกำร 

   ฝำกส่งเงินทำงไปรษณีย์

  ๔๑.๓ ค่ำบริกำรพิเศษ หมำยถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ใช้บริกำรต้องช�ำระเป็นค่ำบริกำร 

   ในกำรใช้บริกำรพิเศษส�ำหรับบริกำรไปรษณีย์และบริกำรธนำณัติหรือ 

   กรณีอื่นๆ ที่บริษัทก�ำหนด

ข้อ ๔๒ กำรช�ำระค่ำบริกำรแสดงได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

  ๔๒.๑ ดวงตรำไปรษณียำกร

  ๔๒.๒ รอยประทับจำกเครื่องประทับไปรษณียำกร

  ๔๒.๓ รอยประทับหรือรอยพิมพ์ค�ำว่ำ “ช�ำระค่ำบริกำรเป็นเงินเชื่อ” “ช�ำระค่ำ 

   ไปรษณียำกรแล้ว”หรือ “POSTAGE PAID”

  ๔๒.๔ เคร่ืองหมำยหรือข้อควำมบนเอกสำรกำรฝำกส่งซ่ึงผนึกไว้บนห่อซอง 

   เพื่อแสดงว่ำได้ช�ำระค่ำบริกำรแล้ว 

  ๔๒.๕ วิธีอื่นใดตำมที่บ ริษัทก�ำหนด เช ่น กำรออกใบเสร็จ รับเงินให ้ ไว ้ 

   เป็นหลักฐำน 

 ๒๗



ข้อ ๔๓ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์นั้นตำมปกติผู้ฝำกส่งต้องช�ำระค่ำไปรษณียำกร รวมทั้ง 

  ค่ำบริกำรพิเศษ (ถ้ำมี) ให้ครบถ้วนก่อนกำรฝำกส่งเข้ำสู่ทำงไปรษณีย์ มิฉะนั้น 

  จะถูกปรับหรือบริษัทจะไม่ด�ำเนินกำรตำมควำมประสงค์

ข้อ ๔๔ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่ต ้องฝำกส่งกับพนักงำนหำกปรำกฏภำยหลังว ่ำ 

  ค่ำไปรษณียำกรและค่ำบริกำรพิเศษที่ช�ำระไว้ไม่ครบถ้วน พนักงำนผู้รับฝำก 

  ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

ข้อ ๔๕ ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดำที่ไม่ได้ฝำกส่งกับพนักงำนและไม่ได้ช�ำระค่ำไปรษณียำกร  

  หรือช�ำระค่ำไปรษณียำกรไม่ครบ บริษัทจะด�ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

  ต่อไปรษณียภัณฑ์นั้นดังนี้

  ๔๕.๑ แจ้งให้ผู้ฝำกส่งทรำบหรือส่งกลับไปให้ผู้ฝำกส่งเพื่อช�ำระค่ำไปรษณียำกร 

   ให้ครบถ้วน

  ๔๕.๒ ถือว่ำเป็นไปรษณียภัณฑ์ต้องปรับและจะเรียกเก็บค่ำปรับเป็นเงินสด 

   จำกผู้รับหรือผู้ฝำกส่งแล้วแต่กรณี

  ๔๕.๓ ส่งคืนผู้ฝำกส่ง

  ๔๕.๔ ถือว่ำเป็นไปรษณียภัณฑ์ส่งไม่ได้

  ๔๕.๕ ถือว่ำเป็นไปรษณียภัณฑ์ตำย

ข้อ ๔๖ กำรค�ำนวณเงินค ่ำปรับกรณีที่ ไม ่ ได ้ช�ำระค ่ำไปรษณียำกรหรือช�ำระค ่ำ 

  ไปรษณียำกร ไม่ครบ ก�ำหนดไว้ ดังนี้

  ๔๖.๑ ไปรษณียภัณฑ์ต้องปรับในประเทศ

   ค่ำปรบั = ค่ำไปรษณยีำกรทีข่ำด + ค่ำปฏบิตักิำรปรับตำมอตัรำทีบ่รษิทัก�ำหนด 

 ๒๘



  ๔๖.๒ ไปรษณียภัณฑ์ต้องปรับที่ส่งมำจำกต่ำงประเทศ

  ๔๖.๓ กำรค�ำนวณเงินค่ำปรับ ถ้ำมีเศษสตำงค์ให้ปัดขึ้นเป็น ๐.๕๐ หรือ  

   ๑.๐๐ บำท แล้วแต่กรณี

กำรยกเว้นค่ำบริกำร

ข้อ ๔๗ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ต่อไปนี้ฝำกส่งโดยได้รับกำรยกเว้นค่ำบริกำร

  ๔๗.๑ เครื่องอ่ำนส�ำหรับคนเสียจักษุ 

  ๔๗.๒ ไปรษณียภัณฑ์หรือพัสดุไปรษณีย์สนำมชำยแดน 

ข้อ ๔๘ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรยกเว้นค่ำบริกำรเป็น 

  ไปตำมที่บริษัทก�ำหนด

 

ตัวเลขเศษส่วน 
ซึ่งประเทศ
ต้นทำงระบุ

ค่ำปรับ =

ค่ำไปรษณียำกรส�ำหรับ
จดหมำยระหว่ำงประเทศ
ทำงอำกำศพิกัดน�้ำหนัก                   
แรกจำกประเทศไทย

ค่ำปฏิบัติกำร
ปรับตำมอัตรำ
ที่บริษัทก�ำหนด 

x +

 ๒๙



หมวด	๕
กำรหุ้มห่อและกำรจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์

กำรหุ้มห่อ

ข้อ ๔๙ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ต้องได้รับกำรหุ้มห่อหรือเข้ำห่อซองตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้

  ๔๙.๑ ต ้ อ งท� ำอย ่ ำ ง ม่ันคงแ ข็ งแรง เหมำะสม กับสิ่ งบรร จุภำยในและ 

   สภำพกำรขนส่ง

  ๔๙.๒ ต้องท�ำในลักษณะที่สำมำรถป้องกันสิ่งบรรจุภำยในไม่ให้ท�ำอันตรำยแก่ 

   พนักงำน ท�ำควำมเปรอะเปื้อนหรือเสียหำยต่อสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์อื่นๆ  

   รวมทั้งอุปกรณ์ไปรษณีย์

  ๔๙.๓ ต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเฉพำะของกำรหุ้มห่อสิ่งของส่งทำงไปรษณีย ์

   แต่ละชนิด แต่ละประเภทและบริกำรพิเศษเพิ่มเติมด้วย

  ๔๙.๔ ต้องไม่ท�ำในลักษณะที่จะเป็นอันตรำยแก่พนักงำนหรือเป็นอุปสรรคต่อ 

   กำรปฏิบัติงำนไปรษณีย์

  ๔๙.๕ ต้องไม่ท�ำในลักษณะที่อำจท�ำให้สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์อื่นๆ พลัดติด 

   ไปด้วยโดยบังเอิญได้

ข้อ ๕๐ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่หุ ้มห่อหรือเข้ำห่อซองไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์  

  บริษัทอำจปฏิบัติดังนี้

  ๕๐.๑ ปฏิเสธกำรรับฝำกสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ดังกล่ำวเข้ำสู่ทำงไปรษณีย์

  ๕๐.๒ ปฏิเสธควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่สิ่งของส่งทำงไปรษณีย ์

   ดังกล่ำว

 ๓๐



ข้อ ๕๑ ผู้ฝำกส่งต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยตำมอัตรำที่บริษัทก�ำหนด ในกรณีที่ส่ิงของ 

  ส่งทำงไปรษณีย์ของตนท่ีหุ ้มห่อหรือเข้ำห่อซองไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ ์

  ได้ก่อให้เกิดอันตรำยแก่พนักงำน ท�ำควำมเปรอะเปื้อนหรือเสียหำยต่อสิ่งของ 

  ส่งทำงไปรษณีย์อื่นๆ หรืออุปกรณ์ไปรษณีย์

ข้อ ๕๒ สิ่งต่อไปนี้ห้ำมน�ำมำใช้บรรจุสิ่งต่ำงๆ แล้วฝำกส่งเข้ำสู่ทำงไปรษณีย์

  ๕๒.๑ ซองที่เคยใช้ส่งทำงไปรษณีย์มำแล้ว

  ๕๒.๒ ซองที่มีร่องรอยของกำรเปิดออกและปิดผนึกใหม่

  ๕๒.๓ ซองที่มีช่องเปิดว่ำงไว้

  ๕๒.๔ ซองชนิดที่มีช่องกรุด้วยวัสดุใสที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด

  ๕๒.๕ สิ่งหุ้มห่อที่จัดท�ำด้วยพลำสติกที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด 

ข้อ ๕๓ ห้ำมน�ำซองที่มีแถบสีสลับที่ขอบซอง ซองที่พิมพ์ ประทับ เขียน หรือติดป้ำยผนึก 

  ค�ำว่ำ “ไปรษณีย์อำกำศ” หรือ “BY AIRMAIL” เป็นต้น มำใช้ฝำกส่งถึงผู้รับ 

  ในประเทศหรือต่ำงประเทศที่ส่งทำงอำกำศรำคำประหยัดหรือทำงภำคพื้น 

 ๓๑



กำรจ่ำหน้ำ

ข้อ ๕๔ กำรจ่ำหน้ำส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ที่เป็นซองต้องจ่ำหน้ำถึงผู้รับบนซองด้ำนที่ไม่มี 

  ฝำผนึกด้วยหมึกหรือวัสดุอื่นที่ไม่ลบเลือนง่ำย และระบุช่ือและที่อยู่ของผู้ฝำก 

  ส่งไว้ท่ีมุมซ้ำยตอนบนด้ำนจ่ำหน้ำหรือด้ำนหลังซองด้วย กำรจ่ำหน้ำชื่อและ 

  ที่อยู ่ของผู ้รับ และกำรระบุชื่อและที่อยู ่ของผู ้ฝำกส่งต ้องมีรำยละเอียด 

  อย่ำงถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนรวมทั้งรหัสไปรษณีย์และหมำยเลขโทรศัพท์  

  (ถ้ำมี) เพื่อให้พนักงำนสำมำรถด�ำเนินกำรส่งต่อและน�ำจ่ำยให้ถึงมือผู้รับหรือ 

  ส่งคืนผู้ฝำกส่งได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว

  สำมำรถน�ำหลักเกณฑ์กำรจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่เป็นซองมำใช้กับกำร 

  จ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่เป็นกล่องหรือม้วนกลมได้

ไปรษณียภัณฑ์มำตรฐำน

ข้อ ๕๕ ไปรษณียภัณฑ ์มำตรฐำน  คือ ไปรษณียภัณฑ ์ที่มีขนำด น�้ ำหนักและ 

  รำยละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตำมมำตรฐำนที่บริษัทก�ำหนดและประกำศให้ทรำบ 

  ซึ่งจะมีผลให้กำรรับฝำก กำรส่งต่อ และกำรน�ำจ่ำยถึงผู้รับเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 

  และมีประสิทธิภำพ

 ๓๒



หมวด	๖
ระบบงำนไปรษณีย์

ข้อ ๕๖ ระบบงำนไปรษณีย์ หมำยถึง กระบวนกำรปฏิบัติงำนไปรษณีย์ที่บริษัท 

  ก�ำหนดขึ้นเพื่อด�ำเนินกำรต่อสิ่งของที่ฝำกส่งเข้ำสู่ทำงไปรษณีย์ให้สำมำรถส่งถึง 

  ผู้รับได้ตำมมำตรฐำนบริกำรโดยกระบวนกำรปฏิบัติงำนมี ๓ ขั้นตอน ได้แก่  

  กำรรับฝำก กำรส่งต่อและกำรน�ำจ่ำย

กำรรับฝำกสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์

ข้อ ๕๗ กำรรับฝำก หมำยถึง กำรปฏิบัติกำรของพนักงำนในกำรรับฝำกสิ่งของส่งทำง 

  ไปรษณีย์จำกผู้ใช้บริกำร ณ สถำนท่ีท่ีบริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก 

  ให้กับผู ้ใช้บริกำรในกำรฝำกส่งส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์เพื่อให้สอดคล้องกับ 

  ควำมต้องกำรใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร

  ทั้งนี้ บริษัทอำจเพิ่มเติมวิธีกำรรับฝำกในลักษณะอื่นได้ตำมที่เห็นสมควร

 

กำรส่งต่อสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์

ข้อ ๕๘ กำรส่งต่อ หมำยถึง กำรน�ำส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ที่ได้รับไว้ไปคัดแยกออกเป็น 

  แต่ละปลำยทำง แล้วบรรจุลงในภำชนะที่บริษัทจัดท�ำขึ้นตำมควำมเหมำะสมกับ 

  สภำพห่อซองของสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์แต่ละประเภทและชนิด เพ่ือคุ้มครอง 

  ให้ควำมปลอดภัยในกำรส่งต่อส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์เหล่ำนั้นไปยังที่ท�ำกำร 

  ปลำยทำงโดยวิธีกำรขนส่งต่ำงๆ ตำมที่บริษัทก�ำหนด

 ๓๓



กำรน�ำจ่ำยสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์

ข้อ ๕๙ กำรน�ำจ่ำย หมำยถึง กำรที่ที่ท�ำกำรปลำยทำงส่งมอบสิ่งของส่งทำงไปรษณีย ์

  ที่ได้รับไว้ให้แก่ผู ้รับ หรือผู้ได้รับมอบฉันทะจำกผู้รับ หรือผู ้แทนของผู ้รับ 

  โดยวิธีกำรต่ำงๆ ที่บริษัทก�ำหนด

ข้อ ๖๐ กำรน�ำจ่ำยสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ท�ำได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

  ๖๐.๑ จ่ำย ณ ที่ท�ำกำร

  ๖๐.๒ จ่ำย ณ ที่อยู่ของผู้รับ

ข้อ ๖๑ ผู้รับ หมำยถึง ผู้ที่มีชื่อระบุอยู่บนจ่ำหน้ำส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์แต่ละห่อซอง 

  ซึ่งผู้ฝำกส่งประสงค์จะให้เป็นผู้รับสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์นั้น

ข้อ ๖๒ บริษัทอำจน�ำจ่ำยส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ให้แก่ผู ้รับหรือผู ้ได้รับมอบฉันทะ 

  จำกผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับได้ 

ข้อ ๖๓ ในกรณีน�ำจ ่ำย ณ ที่อยู ่ของผู ้รับ บริษัทถือว ่ำบุคคลต่อไปนี้ เป ็นผู ้แทน 

  ของผู้รับ คือ

  ๖๓.๑ บุคคลซึ่งอยู่ในบ้ำนเรือนเดียวกันกับผู้รับ 

  ๖๓.๒ บุคคลซึ่งท�ำงำนอยู่ในสถำนที่เดียวกันกับผู้รับ 

  ๖๓.๓ เจ้ำหน้ำที่รับรองหรือผู้ดูแลของโรงแรมหรืออำคำร 

  ๖๓.๔ ผู ้ท�ำหน้ำที่ เวรรับส่งหรือเวรรักษำกำรณ์ของหน่วยงำนหรืออำคำร 

   หลำยชั้นต่ำงๆ 

ข้อ ๖๔ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่น�ำจ่ำยผู้รับไม่ได้ บริษัทจะด�ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

  ตำมที่บริษัทก�ำหนดและประกำศให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ

 ๓๔



หมวด	๗
บริกำรไปรษณีย์

ข้อ ๖๕ บริกำรไปรษณีย์ คือ บริกำรที่บริษัทด�ำเนินกำรรับฝำกข่ำวสำร เอกสำรและ 

  สิ่งของจำกบุคคลหนึ่งแล้วน�ำไปส่งมอบให้แก่อีกบุคคลหนึ่งภำยในประเทศและ 

  ต่ำงประเทศโดยทำงไปรษณีย์หรือวิธีกำรส่ือสำรอ่ืน รวมทั้งบริกำรที่ต่อเนื่อง 

  ใกล้เคียงกัน

ข้อ ๖๖ บริกำรไปรษณีย์แบ่งออกตำมลักษณะของกำรให้บริกำรได้ดังนี้ 

  ๖๖.๑ บริกำรหลัก 

  ๖๖.๒ บริกำรไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

  ๖๖.๓ บริกำรพิเศษ 

บริกำรหลัก

ข้อ ๖๗ บริกำรหลัก หมำยถึง บริกำรที่บริษัทจัดให้แก่ผู้ใช้บริกำรในกำรฝำกส่งข่ำวสำร  

  เอกสำรและสิ่งของต่ำงๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีอัตรำค่ำบริกำร  

  และคุณภำพที่เหมำะสม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้

  ๖๗.๑ ไปรษณียภัณฑ์ ได้แก่ จดหมำย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ พัสดุย่อย และ 

   เครื่องอ่ำนส�ำหรับคนเสียจักษุ

  ๖๗.๒ พัสดุไปรษณีย์

 ๓๕



ไปรษณียภัณฑ์

ข้อ ๖๘ จดหมำย คือ ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นข่ำวสำรส่วนตัวไม่ว่ำจะเข้ำห่อซอง 

  ปิดผนึกหรือไม่ปิดผนึกหรือมิได้เข้ำห่อซองเลยก็ตำม นอกจำกนั้นยังหมำยถึง 

  สิ่งของทุกชนิดที่ไม่เข้ำอยู่ในหลักเกณฑ์ของส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ประเภท หรือ 

  ชนิดอื่นที่มีค่ำไปรษณียำกรต�่ำกว่ำและสิ่งของทุกชนิดที่ผู้ฝำกส่งประสงค์จะส่ง 

  ตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและอัตรำค่ำไปรษณียำกรของจดหมำย เพื่อให้พนักงำน 

  ปฏิบัติกำรต่อสิ่งนั้นเสมือนจดหมำย

  ข่ำวสำรส่วนตัว หมำยควำมถึงข่ำวสำรที่ส่งไปมำถึงกันและกันโดยมีเจตจ�ำนง 

  ให้เป็นประโยชน์เฉพำะระหว่ำงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

ข้อ ๖๙ จดหมำยมีขนำดอย่ำงสูงและอย่ำงต�่ำ ดังนี้

  ๖๙.๑ ขนำดอย่ำงสูง

   ๖๙.๑.๑ กว้ำง ยำว และหนำรวมกันไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำว 

    ที่ สุดต้องไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคล่ือนได้ไม่เกิน  

    ๒ มิลลิเมตร)

   ๖๙.๑.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำง  

    ไม ่ เกิน ๑,๐๔๐ มิลลิ เมตร แต ่ด ้ำนยำวที่ สุดต ้องไม ่ เกิน  

    ๙๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)

  ๖๙.๒ ขนำดอย่ำงต�่ำ

   ๖๙.๒.๑ ไม่ต�่ำกว่ำ ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน  

    ๒ มิลลิเมตร)

   ๖๙.๒.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำง  

    ไม่ต�่ำกว่ำ ๑๗๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สุดต้องไม่ต�่ำกว่ำ  

    ๑๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)

ข้อ ๗๐ จดหมำยมีน�้ำหนักอย่ำงสูงไม่เกิน ๒,๐๐๐ กรัม

 ๓๖



ข้อ ๗๑ จดหมำยอำกำศ คือ ไปรษณียภัณฑ์ชนิดจดหมำยที่มีลักษณะเป็นแผ่นกระดำษ 

  เขียนจดหมำยพับเป็นซองได้ในตัว เม่ือพับและปิดผนึกทุกด้ำนแล้วจะมีลักษณะ 

  เป็นซองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ำใช้ส�ำหรับฝำกส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศโดยช�ำระ  

  ค่ำไปรษณียำกรในอัตรำพิเศษ

ข้อ ๗๒ จดหมำยอำกำศมีขนำดอย่ำงสูงและอย่ำงต�่ำ ดังนี้

  ๗๒.๑ ขนำดอย่ำงสูง ไม่เกิน ๑๑๐ x ๒๒๐ มิลลิเมตร (คลำดเคล่ือนได้ไม่เกิน  

   ๒ มิลลิเมตร)

  ๗๒.๒ ขนำดอย่ำงต�่ำ ไม่ต�่ำกว่ำ ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน  

   ๒ มิลลิเมตร) แต่ด้ำนยำวต้องไม่ต�่ำกว่ำ ๑.๔ เท่ำของด้ำนกว้ำง

ข้อ ๗๓ จดหมำยอำกำศที่บริษัทจัดท�ำขึ้นจ�ำหน่ำยจะมีตรำไปรษณียำกรพิมพ์ไว้ในตัว 

  ใช้ส�ำหรับส่งถึงผู้รับในต่ำงประเทศ ส่วนจดหมำยอำกำศที่บุคคลภำยนอกซึ่ง 

  อำจเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลจัดท�ำขึ้นจ�ำหน่ำยหรือใช้งำนเองต้อง 

  ได้รับอนุญำตจำกบริษัทก่อนกำรจัดท�ำจึงจะน�ำมำใช้ฝำกส่งโดยช�ำระค่ำ 

  ไปรษณียำกรในอัตรำเดียวกับจดหมำยอำกำศของบริษัทได้

ข้อ ๗๔ จดหมำยอำกำศจะต้องฝำกส่งโดยไม่มีกำรสอดใส่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไปด้วย มิฉะนั้น 

  จะถูกส ่งไปทำงภำคพ้ืน ในกรณีที่ ผู ้ ฝำกส ่งสอดใส ่สิ่ งหนึ่ งสิ่ ง ใดไปกับ 

  จดหมำยอำกำศและต้องกำรให้ส่งทำงอำกำศโดยยินยอมช�ำระค่ำไปรษณียำกร 

  เพิ่ม ให้ถือว่ำจดหมำยอำกำศนั้นหมดสภำพจำกกำรเป็นจดหมำยอำกำศและ 

  ให้ขีดฆ่ำค�ำว่ำ “จดหมำยอำกำศ” และ “AEROGRAMME” บนจดหมำยอำกำศ 

  โดยใช้เส้นขนำน ๒ เส้นแล้วเขียนค�ำว่ำ “LETTER-BY	 AIRMAIL” แทน  

  กำรคิดค่ำไปรษณียำกรในกรณีนี้ ให้คิดในอัตรำจดหมำยระหว่ำงประเทศ 

  ทำงอำกำศโดยให้น�ำค่ำไปรษณียำกรที่พิมพ์ ประทับหรือผนึกไว้แล้วบน 

  จดหมำยอำกำศคิดรวมเป็นค่ำไปรษณียำกรได้

 ๓๗



ข้อ ๗๕ ไปรษณียบัตร คือ ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป ็นบัตรที่ ใช ้ส ่งข ่ำวสำร 

  ทำงไปรษณีย์ซ่ึงอำจเป็นบัตรท่ีบริษัทจัดท�ำขึ้นจ�ำหน่ำยหรือบัตรที่บุคคลภำยนอก 

  ซึ่งอำจเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลจัดท�ำขึ้นตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ 

  ไปรษณียบัตรก็ได้

ข้อ ๗๖ ไปรษณียบัตรมีขนำดอย่ำงสูงและอย่ำงต�่ำ ดังนี้

  ๗๖.๑ ขนำดอย่ำงสูง ๑๐๕ x ๑๔๘ มิลลิเมตร (คลำดเคล่ือนได้ไม ่เกิน  

   ๒ มิลลิเมตร)

  ๗๖.๒ ขนำดอย่ำงต�่ำ ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)

   ด้ำนยำวต้องไม่ต�่ำกว่ำ ๑.๔ เท่ำของด้ำนกว้ำง

ข้อ ๗๗ ของตีพิมพ์ คือ ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นข้อควำม รูป หรือรอยประดิษฐ์ 

  บนกระดำษ กระดำษแข็งหรือวัสดุที่ใช้กันโดยทั่วไปในกิจกำรพิมพ์ซึ่งท�ำขึ้นเป็น 

  หลำยส�ำเนำเหมือนกันทุกประกำรด้วยกระบวนกำรทำงเครื่องกลไก หรือ 

  กำรถ่ำยภำพอันเกี่ยวข้องกับกำรใช้แม่พิมพ์ต้นแบบ กระดำษไข เนกำตีฟ หรือ 

  สิ่งอื่นๆ ที่ใช้กัน โดยท่ัวไปในกิจกำรพิมพ์ ทั้งนี้ของตีพิมพ์ต้องหุ้มห่อในลักษณะ 

  ที่สำมำรถเปิดตรวจดูสิ่งบรรจุภำยในได้

ข้อ ๗๘ ของตีพิมพ์มีขนำดอย่ำงสูงและอย่ำงต�่ำ ดังนี้

  ๗๘.๑ ขนำดอย่ำงสูง

   ๗๘.๑.๑ กว้ำง ยำว และหนำรวมกันไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำว 

    ที่ สุดต้องไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคล่ือนได้ไม่เกิน  

    ๒ มิลลิเมตร)

   ๗๘.๑.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำง 

    ไม ่ เกิน ๑,๐๔๐ มิลลิ เมตร แต ่ด ้ำนยำวที่ สุดต ้องไม ่ เกิน  

    ๙๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)

 ๓๘



  ๗๘.๒ ขนำดอย่ำงต�่ำ

   ๗๘.๒.๑ ไม่ต�่ำกว่ำ ๙๐x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน  

    ๒ มิลลิเมตร)

   ๗๘.๒.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำง 

    ไม่ต�่ำกว่ำ ๑๗๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สุดต้องไม่ต�่ำกว่ำ  

    ๑๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)

ข้อ ๗๙ ของตีพิมพ์มีน�้ำหนักอย่ำงสูงไม่เกิน ๒,๐๐๐ กรัม (หำกเป็นหนังสือเล่มเดียวหรือ 

  หลำยเล่มแต่อยู่ในห่อเดียวกันสำมำรถฝำกส่งได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กรัม)

ข้อ ๘๐ ถุงรวมของตีพิมพ์	 หรือถุง	M คือ ถุงพิเศษที่บรรจุของตีพิมพ์ระหว่ำงประเทศ 

  หลำยห่อซองลงในถุงเดียวกันจำกผู้ฝำกส่งคนเดียวกันถึงผู้รับคนเดียวกัน 

ข้อ ๘๑ พัสดุย่อย คือ ไปรษณียภัณฑ์ท่ีมีลักษณะเป็นหีบห่อบรรจุสิ่งของ ตัวอย่ำงสินค้ำ 

  หรือสินค ้ำที่ฝำกส ่งโดยไม ่ต ้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ 

  พัสดุไปรษณีย์ ทั้งนี้พัสดุย่อยต้องหุ้มห่อในลักษณะที่สำมำรถเปิดตรวจดูสิ่งบรรจุ 

  ภำยในได้

ข้อ ๘๒ พัสดุย่อยมีให้บริกำรเฉพำะระหว่ำงประเทศเท่ำนั้น

ข้อ ๘๓ พัสดุย่อยมีขนำดอย่ำงสูงและอย่ำงต�่ำ ดังนี้

  ๘๓.๑ ขนำดอย่ำงสูง

   ๘๓.๑.๑ กว้ำง ยำว และหนำรวมกันไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำว 

    ที่ สุดต้องไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคล่ือนได้ไม่เกิน  

    ๒ มิลลิเมตร)

 ๓๙



   ๘๓.๑.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำง 

    ไม ่ เกิน ๑,๐๔๐ มิลลิเมตร แต ่ด ้ำนยำวที่ สุดต ้องไม ่ เกิน  

    ๙๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)

  ๘๓.๒ ขนำดอย่ำงต�่ำ

   ๘๓.๒.๑ ไม่ต�่ำกว่ำ ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน  

    ๒ มิลลิเมตร)

   ๘๓.๒.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำง 

    ไม่ต�่ำกว่ำ ๑๗๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สุดต้องไม่ต�่ำกว่ำ ๑๐๐ 

    มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)

ข้อ ๘๔ พัสดุย่อยมีน�้ำหนักอย่ำงสูงไม่เกิน ๒,๐๐๐ กรัม

ข้อ ๘๕ เครื่องอ่ำนส�ำหรับคนเสียจักษุ คือ ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นข่ำวสำร ซึ่ง 

  เป็นเครื่องอ่ำนในรูปแบบใดๆ ก็ตำมรวมถึงเคร่ืองบันทึกเสียง และอุปกรณ์หรือ 

  วัตถุใดๆ ที่จัดท�ำขึ้นหรือดัดแปลงเพ่ือช่วยเหลือคนตำบอดในกำรแก้ปัญหำ 

  กำรมองไม่เห็น โดยต้องส่งถึงหรือส่งจำกองค์กรเพื่อคนตำบอด หรือส่งถึงหรือ 

  ส่งจำกคนตำบอด และฝำกส่งโดยเปิดผนึก

ข้อ ๘๖ เครื่องอ่ำนส�ำหรับคนเสียจักษุมีขนำดอย่ำงสูงและอย่ำงต�่ำ ดังนี้

  ๘๖.๑ ขนำดอย่ำงสูง

   ๘๖.๑.๑ กว้ำง ยำว และหนำรวมกันไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำว 

    ที่ สุดต้องไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคล่ือนได้ไม่เกิน  

    ๒ มิลลิเมตร)

   ๘๖.๑.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำง 

    ไม ่ เกิน ๑,๐๔๐ มิลลิเมตร แต ่ด ้ำนยำวที่ สุดต ้องไม ่ เกิน  

    ๙๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)

 ๔๐



  ๘๖.๒ ขนำดอย่ำงต�่ำ

   ๘๖.๒.๑ ไม่ต�่ำกว่ำ ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน  

    ๒ มิลลิเมตร)

   ๘๖.๒.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำง 

    ไม่ต�่ำกว่ำ ๑๗๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สุดต้องไม่ต�่ำกว่ำ  

    ๑๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)

ข้อ ๘๗ เครื่องอ่ำนส�ำหรับคนเสียจักษุมีน�้ำหนักอย่ำงสูงไม่เกิน ๗,๐๐๐ กรัม

ข้อ ๘๘ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับไปรษณียภัณฑ์เป็นไป 

  ตำมที่บริษัทก�ำหนด

พัสดุไปรษณีย์

ข้อ ๘๙ พัสดุไปรษณีย์ หมำยถึง หีบห่อบรรจุส่ิงของ ตัวอย่ำงสินค้ำหรือสินค้ำซึ่งฝำกส่ง 

  ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพัสดุไปรษณีย์

ข้อ ๙๐ พัสดุไปรษณีย์มีขนำดอย่ำงสูงและอย่ำงต�่ำ ดังนี้

  ๙๐.๑ ขนำดอย่ำงสูง แต่ละด้ำนยำวไม่เกิน ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และด้ำนยำวที่สุด 

   รวมกับควำมยำววัดโดยรอบตัวห ่อพัสดุไปรษณีย ์ส ่วนท่ีใหญ่ ท่ีสุด 

   ในทิศทำงของด ้ำนอื่นซึ่ งมิ ใช ่ด ้ำนที่มีควำมยำวที่สุดต ้องไม ่ เกิน  

   ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)

 ๔๑



  ๙๐.๒ ขนำดอย่ำงต�่ำ

   ๙๐.๒.๑ ไม่ต�่ำกว่ำ ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน  

    ๒ มิลลิเมตร)

   ๙๐.๒.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำง 

    ไม่ต�่ำกว่ำ ๑๗๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สุดต้องไม่ต�่ำกว่ำ  

    ๑๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)

ข้อ ๙๑ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข น�้ำหนัก ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ ของพัสดุไปรษณีย์ 

  เป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด

บริกำรไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

ข้อ ๙๒ บริกำรไปรษณีย์ด่วนพิเศษ	 (EMS) หมำยถึง บริกำรที่บริษัทรับด�ำเนินกำร 

  ต่อสิ่งต่ำงๆ ที่ส่งทำงไปรษณีย์ด้วยควำมรวดเร็วและแน่นอนเป็นพิเศษ 

ข้อ ๙๓ บริกำรไปรษณีย์ด่วนพิเศษใช้ได้ทั้งกำรฝำกส่งไปยังปลำยทำงในประเทศและ 

  ต่ำงประเทศ 

ข้อ ๙๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขนำด น�้ำหนัก ตลอดจนรำยละเอียดอ่ืนๆ เกี่ยวกับบริกำร 

  ไปรษณีย์ด่วนพิเศษเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด

 ๔๒



บริกำรพิเศษ

ข้อ ๙๕ บริกำรพิเศษ หมำยถึง บริกำรท่ีบริษัทจัดให้มีขึ้นตำมควำมเหมำะสมเพื่อให ้

  ผู้ใช้บริกำรเลือกใช้ได้โดยช�ำระค่ำบริกำรตำมที่ก�ำหนด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  

  ดังนี้

  ๙๕.๑ บริกำรที่ใช้ควบคู ่กับบริกำรหลักเพ่ือให้บริษัทด�ำเนินกำรเป็นพิเศษ 

   ต่อสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ของตน ได้แก่

   ๙๕.๑.๑ บริกำรไปรษณีย์รับรอง

   ๙๕.๑.๒ บริกำรไปรษณีย์ลงทะเบียน

   ๙๕.๑.๓ บริกำรไปรษณีย์รับประกัน

   ๙๕.๑.๔ บริกำรไปรษณีย์ตอบรับ

   ๙๕.๑.๕ บริกำรไปรษณีย์เก็บเงิน 

  ๙๕.๒ บริกำรที่จัดให้มีขึ้นเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร ได้แก่

   ๙๕.๒.๑ บริกำรธุรกิจตอบรับ

   ๙๕.๒.๒ บริกำรหนังสือพิมพ์ตรำสิน

   ๙๕.๒.๓ บริกำรไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่ำหน้ำ

   ๙๕.๒.๔ บริกำรประทับตรำเพื่อกำรเผยแพร่และโฆษณำ

   ๙๕.๒.๕ บริกำรไปรษณีย์รอจ่ำย

   ๙๕.๒.๖ บริกำรตู้ไปรษณีย์เช่ำ

   ๙๕.๒.๗ บริกำรขอถอนคืนสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์

   ๙๕.๒.๘ บริกำรขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์

  ทั้งน้ีบริษัทอำจปรับเปลี่ยนประเภทของบริกำรพิเศษหรือเปิดให้บริกำรใหม ่

  ได้ตำมที่เห็นสมควร 

 ๔๓



บริกำรที่ใช้ควบคู่กับบริกำรหลัก

บริกำรไปรษณีย์รับรอง

ข้อ ๙๖ บริกำรไปรษณีย์รับรอง คือ บริกำรที่บริษัทรับฝำกและน�ำจ่ำยไปรษณียภัณฑ์  

  โดยมีหลักฐำนกำรรับฝำกและกำรน�ำจ่ำย หำกไปรษณียภัณฑ์ดังกล่ำวเกิดกำร 

  สูญหำยหรือเสียหำยเพรำะควำมผิดของทำงกำรไปรษณีย์ บริษัทจะชดใช้ค่ำ 

  เสียหำยให้ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด 

ข้อ ๙๗ บริกำรไปรษณีย์รับรองมีให้บริกำรเฉพำะในประเทศเท่ำนั้น 

ข้อ ๙๘ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรไปรษณีย์ 

  รับรองเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด

บริกำรไปรษณีย์ลงทะเบียน

ข้อ ๙๙ บริกำรไปรษณีย์ลงทะเบียน คือ บริกำรที่บริษัทรับฝำกและน�ำจ่ำยไปรษณียภัณฑ์ 

  โดยมีหลักฐำนกำรรับฝำก กำรส่งต่อและกำรน�ำจ่ำย หำกไปรษณียภัณฑ์ดังกล่ำว 

  เกิดกำรสูญหำยหรือเสียหำยเพรำะควำมผิดของทำงกำรไปรษณีย์ บริษัทจะชดใช้ 

  ค่ำเสียหำยให้ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด 

ข้อ ๑๐๐ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรำยละเอียดอ่ืนๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรไปรษณีย ์

  ลงทะเบียนเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด

 ๔๔



บริกำรไปรษณีย์รับประกัน

ข้อ ๑๐๑ บริกำรไปรษณีย์รับประกัน คือ บริกำรที่บริษัทให้ควำมคุ้มครองและรับประกัน 

  ควำมปลอดภัยแก่จดหมำย พัสดุไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษเป็นพิเศษ 

  โดยมีหลักฐำนกำรรับฝำก กำรส่งต่อและกำรน�ำจ่ำยอย่ำงละเอียดทุกขั้นตอน  

  หำกจดหมำยพัสดุไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษดังกล่ำวเกิดกำรสูญหำย 

  หรือเสียหำยเพรำะควำมผิดของทำงกำรไปรษณีย์ บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำย 

  ให้ภำยในวงเงินที่รับประกันไว้ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด

ข้อ ๑๐๒ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอ่ืนๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรไปรษณีย ์

  รับประกันเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด

บริกำรไปรษณีย์ตอบรับ

ข้อ ๑๐๓ บริกำรไปรษณีย์ตอบรับ	 คือ บริกำรที่บริษัทรับจะแจ้งให้ผู้ฝำกส่งทรำบว่ำ 

  ได้น�ำจ่ำยสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่รับฝำกไว้ให้แก่ผู ้รับแล้วเมื่อใดและผู้ใด 

  เป็นผู้ลงนำมรับโดยใช้ใบตอบรับที่แนบติดไปกับสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ดังกล่ำว 

  เพื่อให้ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับลงนำมรับพร้อมวัน เดือน ปีแล้วส่งคืนให้ผู้ฝำก 

  ส่งทำงไปรษณีย์ 

ข้อ ๑๐๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอ่ืนๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรไปรษณีย ์

  ตอบรับเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด

 ๔๕



บริกำรไปรษณีย์เก็บเงิน

ข้อ ๑๐๕ บริกำรไปรษณีย์เก็บเงิน หมำยถึง บริกำรที่บริษัทรับฝำกสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ 

  เพื่อไปเรียกเก็บเงินจำกผู้รับขณะรับมอบส่ิงของนั้นตำมจ�ำนวนเงินที่ระบุไว้ 

  บนห่อซอง ณ ที่ท�ำกำรอีกแห่งหนึ่งและจัดกำรส่งเงินจ�ำนวนนั้นให้แก่ผู้ฝำกส่ง 

  โดยทำงบริกำรธนำณัติ

ข้อ ๑๐๖ บริกำรไปรษณีย์เก็บเงินมีให้บริกำร ณ ที่ท�ำกำรที่บริษัทก�ำหนด

ข้อ ๑๐๗ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรำยละเอียดอ่ืนๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรไปรษณีย ์

  เก็บเงินเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด
	

บริกำรที่จัดให้มีขึ้นเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร

บริกำรธุรกิจตอบรับ

ข้อ ๑๐๘ บริกำรธุรกิจตอบรับ คือ บริกำรที่บริษัทอนุญำตให้ผู ้ใช้บริกำรจัดท�ำซอง  

  แผ่นพับ บัตร หรือป้ำยซึ่งจะใช้ผนึกเป็นจ่ำหน้ำของไปรษณียภัณฑ์หรือ 

  พัสดุไปรษณีย ์หรือไปรษณีย ์ด ่วนพิเศษเพื่อส ่งให ้บุคคลอ่ืนใช ้ส ่งถึงตน 

  ทำงไปรษณีย์โดยไม่ต้องช�ำระค่ำบริกำรในกำรฝำกส่ง แต่ผู้ใช้บริกำรผู้ได้รับ 

  อนญุำตดังกล่ำวจะเป็นผูช้�ำระแทน

 

ข้อ ๑๐๙ ผู ้ใช้บริกำรต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอ่ืนๆ  

  เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรธุรกิจตอบรับตำมที่บริษัทก�ำหนด 

 ๔๖



บริกำรหนังสือพิมพ์ตรำสิน

ข้อ ๑๑๐ บริกำรหนังสือพิมพ์ตรำสิน คือ บริกำรที่บริษัทอนุญำตให้ส�ำนักพิมพ์ใน 

  ประเทศฝำกส่งหนังสือพิมพ์และนิตยสำรให้กับสมำชิกทำงไปรษณีย์ โดย 

  บริษัทจะคิดอัตรำค่ำไปรษณียำกรในอัตรำลดแต่ไม่เกินร้อยละห้ำสิบของ 

  อัตรำค่ำไปรษณียำกรส�ำหรับไปรษณียภัณฑ์ชนิดของตีพิมพ์

ข้อ ๑๑๑ ผู้ใช้บริกำรต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ  

  เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรหนังสือพิมพ์ตรำสินตำมที่บริษัทก�ำหนด 

บริกำรไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่ำหน้ำ

ข้อ ๑๑๒ บริกำรไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่ำหน้ำ คือ บริกำรที่บริษัทรับฝำกและจัดส่ง  

  ไปรษณียภัณฑ์ไปน�ำจ่ำยให้แก่เจ้ำบ้ำนในท้องที่ที่ผู้ฝำกส่งก�ำหนดโดยไม่ต้อง 

  จ่ำหน้ำบนไปรษณียภัณฑ์แต่ละชิ้น

ข้อ ๑๑๓ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำร 

  ไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่ำหน้ำเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด 

 ๔๗



บริกำรประทับตรำเพื่อกำรเผยแพร่และโฆษณำ

ข้อ ๑๑๔ บริกำรประทับตรำเพื่อกำรเผยแพร่และโฆษณำ คือ บริกำรที่บริษัทให้ควำม 

  ร่วมมือแก่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนอื่นท่ีด�ำเนินกำรเพื่อ 

  สำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ โฆษณำค�ำขวัญ ค�ำแนะน�ำ  

  ค�ำเชิญชวนท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติและแก่ประชำชนทั่วไปโดยตรง  

  โดยกำรประทับตรำที่ต้องกำรบนไปรษณียภัณฑ์ 

ข้อ ๑๑๕ ผู ้ใช้บริกำรต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอ่ืนๆ  

  เกี่ยวกับกำรใช ้บริกำรประทับตรำเพ่ือกำรเผยแพร ่และโฆษณำตำมที ่

  บริษัทก�ำหนด 

บริกำรไปรษณีย์รอจ่ำย

ข้อ ๑๑๖ บริกำรไปรษณีย์รอจ่ำย คือ บริกำรที่บริษัทรับเก็บรักษำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ 

  ไว้ชั่วระยะเวลำหนึ่ง ณ ที่ท�ำกำรที่ผู้ฝำกส่งก�ำหนดเพื่อรอให้ผู้รับมำติดต่อขอรับ  

  โดยผู้รับต้องช�ำระค่ำบริกำรพิเศษส�ำหรับบริกำรไปรษณีย์รอจ่ำยก่อนรับสิ่งของ 

  ส่งทำงไปรษณีย์นั้น 

ข้อ ๑๑๗ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรำยละเอียดอ่ืนๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรไปรษณีย ์

  รอจ่ำยเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด

บริกำรตู้ไปรษณีย์เช่ำ

ข้อ ๑๑๘ บริกำรตู้ไปรษณีย์เช่ำ คือ บริกำรที่บริษัทให้เช่ำตู้ไปรษณีย์เช่ำ ณ ที่ท�ำกำรที่ 

  บริษัทก�ำหนดส�ำหรับเก็บรวบรวมสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่มีมำถึงผู้เช่ำ 

 ๔๘



ข้อ ๑๑๙ ผู ้ใช้บริกำรต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอ่ืนๆ  

  เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรตู้ไปรษณีย์เช่ำตำมที่บริษัทก�ำหนด

บริกำรขอถอนคืนสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์

ข้อ ๑๒๐ บริกำรขอถอนคืนสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ คือ บริกำรที่บริษัทรับด�ำเนินกำรต่อ 

  ค�ำขอของผู ้ฝำกส่งที่ประสงค์จะขอถอนคืนส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ที่ตนได ้

  ฝำกส่งไปแล้วและยังมิได้น�ำจ่ำยแก่ผู ้รับหรือมิได้เป็นของต้องห้ำมหรือมิได ้

  ถูกยึดหรือริบตำมกฎหมำย 

ข้อ ๑๒๑ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกับกำรใช้บริกำรขอถอน 

  คืนสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์เป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด 

บริกำรขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์

ข้อ ๑๒๒ บริกำรขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ คือ  

  บริกำรที่บริษัทรับด�ำเนินกำรต่อค�ำขอของผู้ฝำกส่งที่ประสงค์จะขอแก้ไข 

  หรือเปลี่ยนแปลงจ่ำหน้ำส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ที่ตนได้ฝำกส่งไปแล้วและ 

  ยังมิ ได ้น�ำจ ่ำยแก ่ผู ้ รับหรือมิ ได ้ เป ็นของต ้องห ้ำมหรือมิได ้ถูกยึดหรือ 

  ริบตำมกฎหมำย 

ข้อ ๑๒๓ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เก่ียวกับกำรใช้บริกำร 

  ขอแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงจ่ำหน้ำส่ิงของส่งทำงไปรษณีย ์เป ็นไปตำมที ่

  บริษัทก�ำหนด 

 ๔๙



หมวด	๘
บริกำรธนำณัติ

ข้อ ๑๒๔ บริกำรธนำณัติ หมำยถึง บริกำรที่บริษัทรับฝำกเงินจำกผู้ฝำกส่ง ณ ที่ท�ำกำร 

  แห่งหนึ่งแล้วด�ำเนินกำรออกตรำสำรสั่งจ่ำยเงินซึ่งเรียกว่ำธนำณัติ หรือ 

  ออกค�ำสั่งให้ที่ท�ำกำรแห่งใดแห่งหนึ่งจ่ำยเงินหรือออกตรำสำรสั่งจ่ำยเงินให้แก ่

  ผู้รับที่มีนำมระบุในตรำสำรนั้น

ข้อ ๑๒๕ ผู้รับ หมำยถึง ผู้ที่มีนำมระบุในตรำสำรสั่งจ่ำยเงินซึ่งผู้ฝำกส่งประสงค์จะให้เป็น 

  ผู้รับเงินธนำณัติฉบับนั้น

  ผู้รับอำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปรับเงินธนำณัติแทนได้

ข้อ ๑๒๖ บริกำรธนำณัติแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

  ๑๒๖.๑ ธนำณัติในประเทศ

  ๑๒๖.๒ ธนำณัติระหว่ำงประเทศ

ธนำณัติในประเทศ

ข้อ ๑๒๗ ธนำณัติในประเทศ คือ ธนำณัติที่ส่งไปให้ผู้รับทำงบริกำรไปรษณีย์รับรอง  

  หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือทำงอื่นๆ ตำมที ่

  บริษัทก�ำหนด

ข้อ ๑๒๘ ธนำณัติในประเทศมีให้บริกำร ณ ที่ท�ำกำรที่บริษัทก�ำหนด

 ๕๐



ข้อ ๑๒๙ ผู ้ฝำกส่งธนำณัติในประเทศสำมำรถระบุให้จ ่ำยเงินให้แก่ผู ้ รับเป็นกำร 

  เฉพำะตัวได้

ข้อ ๑๓๐ จ�ำนวนเงินฝำกส่งอย่ำงสูงของธนำณัติในประเทศเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด 

ข้อ ๑๓๑ ธนำณัติในประเทศมีระยะเวลำกำรจ่ำยเงินให้แก่ผู ้ รับหรือผู ้ฝำกส่ง ณ  

  ที่ท�ำกำรปลำยทำงหรือต้นทำงเป็นเวลำ ๔ เดือนนับถัดจำกเดือนที่ฝำกส่ง  

  ผู้รับหรือผู้ฝำกส่งที่มำขอรับเงินภำยหลังระยะเวลำดังกล่ำวจะต้องยื่นค�ำขอ 

  ขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติโดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

  ที่บริษัทก�ำหนด 

ข้อ ๑๓๒ ธนำณัติในประเทศที่ผู ้รับหรือผู ้ฝำกส่งไม่มำขอรับเงินภำยในก�ำหนดเวลำ  

  ๔ เดือนนับถัดจำกเดือนที่ฝำกส่ง บริษัทจะท�ำกำรประกำศโฆษณำให้ผู ้ใช ้

  บริกำรทรำบเมื่อพ้นก�ำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกำศโฆษณำยังไม่มีผู้รับ 

  หรือผู้ฝำกส่งไปติดต่อขอรับเงิน จะถือว่ำธนำณัติในประเทศฉบับนั้นเป็นธนำณัติ 

  สิ้นสภำพตำมพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ผู้รับหรือผู้ฝำกส่ง 

  จะมำขอรับเงินคืนอีกไม่ได้

ข้อ ๑๓๓ ธนำณัติในประเทศท่ีได้จ่ำยเงินให้แก่ผู้รับถูกต้องตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดแล้ว  

  บริษัทเป็นอันพ้นภำระรับผิดชอบต่อจ�ำนวนเงินตำมธนำณัติฉบับนั้น

ข้อ ๑๓๔ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรำยละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกับกำรใช้บริกำรธนำณัต ิ

  ในประเทศเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด

 ๕๑



ธนำณัติระหว่ำงประเทศ

ข้อ ๑๓๕ ธนำณัติระหว่ำงประเทศ	 คือ ธนำณัติท่ีส่งจำกประเทศไทยไปจ่ำยเงินให้แก ่

  ผู้รับ ณ ต่ำงประเทศหรือส่งจำกต่ำงประเทศมำจ่ำยเงินให้ผู้รับในประเทศไทย 

  โดยทำงไปรษณีย์ หรือทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือทำงอื่นๆ ตำมที่บริษัทก�ำหนด

ข้อ ๑๓๖ ธนำณัติระหว่ำงประเทศมีให้บริกำร ณ ที่ท�ำกำรที่บริษัทก�ำหนด 

ข้อ ๑๓๗ ประเทศที่เปิดให้บริกำรธนำณัติระหว่ำงประเทศกับประเทศไทยเป็นไปตำมที่ 

  บริษัทก�ำหนด 

ข้อ ๑๓๘ จ�ำนวนเงินฝำกส ่งอย ่ำงสูงของธนำณัติระหว ่ำงประเทศเป ็นไปตำมที่ 

  บริษัทก�ำหนด

ข้อ ๑๓๙ หน่วยเงินที่ใช้ในกำรรับฝำกและจ่ำยเงินธนำณัติระหว่ำงประเทศให้ใช้เป็น 

  เงินบำท โดยบริษัทจะเทียบค่ำเงินตรำต่ำงประเทศตำมอัตรำแลกเปลี่ยนตำม 

  ที่บริษัทก�ำหนด

 

ข้อ ๑๔๐ ธนำณัติระหว่ำงประเทศมีระยะเวลำกำรจ่ำยเงิน ๑ เดือนนับถัดจำกเดือนที ่

  ฝำกส่ง ยกเว้นบำงประเทศที่ได้ก�ำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ 

 ๕๒



  กำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติจะกระท�ำได้เฉพำะไปรษณีย์ธนำณัติ 

  ระหว่ำงประเทศเท่ำนั้น ผู ้รับที่มำขอรับเงินภำยหลังระยะเวลำดังกล่ำว 

  จะต้องยื่นค�ำขอขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติเพื่อให้บริษัทส่งธนำณัติ 

  ฉบับดังกล่ำวไปยังประเทศต้นทำงตรวจสอบและอนุญำตจ่ำยเงินโดยปฏิบัต ิ

  ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด

ข้อ ๑๔๑ ธนำณัติระหว ่ำงประเทศที่ประเทศปลำยทำงส ่งคืนมำเพรำะจ ่ำยเงิน 

  ให้แก่ผู ้รับไม่ได้ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดๆ บริษัทจะสั่งจ่ำยเงินคืนผู ้ฝำกส่งโดย 

  ผู ้ฝำกส่งจะต้องมำติดต่อขอรับเงินคืนภำยในระยะเวลำ ๓ เดือนนับถัด 

  จำกเดือนที่สั่งจ่ำยเงินคืนผู ้ฝำกส่งหำกพ้นก�ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว  

  บริษัทจะท�ำกำรประกำศโฆษณำให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ หำกภำยในระยะเวลำ  

  ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่ประกำศโฆษณำ ผู้ฝำกส่งไม่ไปติดต่อขอรับเงินคืน จะถือว่ำ 

  ธนำณัติระหว่ำงประเทศฉบับนั้นเป็นธนำณัติสิ้นสภำพตำมพระรำชบัญญัต ิ

  ไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ผู้ฝำกส่งจะมำขอรับเงินคืนอีกไม่ได้

ข้อ ๑๔๒ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรำยละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกับกำรใช้บริกำรธนำณัต ิ
  ระหว่ำงประเทศเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด 

 ๕๓



บริกำรพิเศษ

ข้อ ๑๔๓ บริกำรพิเศษ หมำยถึง บริกำรที่บริษัทจัดให้มีข้ึนตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้ 
  ผู้ใช้บริกำรเลือกใช้ได้โดยช�ำระค่ำบริกำรตำมที่ก�ำหนด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  
  ดังนี้
  ๑๔๓.๑ บริกำรพิเศษที่ใช้ควบคู่กับบริกำรธนำณัติ ได้แก่ บริกำรตอบรับธนำณัติ
  ๑๔๓.๒ บริกำรพิเศษที่ใช้ภำยหลังกำรฝำกส่งธนำณัติ ได้แก่
    ๑๔๓.๒.๑ บริกำรคืนเงินธนำณัติ
    ๑๔๓.๒.๒ บริกำรแก้ไขชื่อผู้รับเงินธนำณัติ
    ๑๔๓.๒.๓ บริกำรโอนจ่ำยเงินธนำณัติ
    ๑๔๓.๒.๔ บริกำรจัดท�ำส�ำเนำใบรับฝำกธนำณัติ
    ๑๔๓.๒.๕ บริกำรออกใบแทนธนำณัติ
    ๑๔๓.๒.๖ บริกำรจัดท�ำส�ำเนำภำพถ่ำยธนำณัติที่จ่ำยเงินแล้ว

    ๑๔๓.๒.๗ บริกำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติ

บริกำรตอบรับธนำณัติ

ข้อ ๑๔๔ บริกำรตอบรับธนำณัติ คือ บริกำรที่บริษัทรับจะแจ้งให้ผู้ฝำกส่งทรำบว่ำได้จ่ำย 
  เงินธนำณัติให้แก่ผู้รับแล้วเมื่อใดและผู้ใดเป็นผู้ลงนำมรับ โดยกำรให้ผู้รับหรือ 
  ผูแ้ทนของผูร้บัลงนำมรับเงนิพร้อมวนั เดอืน ปีในใบตอบรบัแล้วส่งคนืให้ผูฝ้ำกส่ง 
  ทำงไปรษณีย์หรือวิธีกำรสื่อสำรอื่น

ข้อ ๑๔๕ ผู้ฝำกส่งจะขอใช้บริกำรตอบรับได้เฉพำะในขณะฝำกส่งเท่ำนั้น

ข้อ ๑๔๖ บริกำรตอบรับธนำณัติใช้ได้กับธนำณัติในประเทศ ส่วนบริกำรตอบรับธนำณัต ิ
  ระหว่ำงประเทศใช้ได้เฉพำะกับประเทศที่มีข้อตกลงกันเท่ำนั้น 

ข้อ ๑๔๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรตอบรับ 
  ธนำณัติเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด
 

๕๔



บริกำรคืนเงินธนำณัติ	

ข้อ ๑๔๘ บริกำรคืนเงินธนำณัติ คือ บริกำรที่บริษัทจ่ำยเงินธนำณัติคืนให้แก่ผู้ฝำกส่ง 

  ตำมที่ได้ยื่นค�ำขอคืนเงินไว้

ข้อ ๑๔๙ ผู้มีสิทธิขอใช้บริกำรคืนเงินธนำณัติ ได้แก่ ผู้ฝำกส่งหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจำก 

  ผู้ฝำกส่ง

ข้อ ๑๕๐ กำรคืนเงินธนำณัติกระท�ำได้ในกรณีธนำณัติที่ยังไม่จ่ำยเงินและยังไม่สิ้นสภำพ

ข้อ ๑๕๑ บริกำรคืนเงินธนำณัติใช้ได้กับธนำณัติในประเทศและธนำณัติระหว่ำงประเทศ

ข้อ ๑๕๒ บริษัทจะคืนเงินธนำณัติให้แก่ผู้ฝำกส่งหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจำกผู้ฝำกส่ง 

  เฉพำะจ�ำนวนเงินที่ฝำกส่งเท่ำนั้น

ข้อ ๑๕๓ หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข ตลอดจนรำยละเอียดอืน่ๆ เก่ียวกับกำรใช้บรกิำรคนืเงนิธนำณตั ิ

  เป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด
	

 ๕๕



บริกำรแก้ไขชื่อผู้รับเงินธนำณัติ	

ข้อ ๑๕๔ บริกำรแก้ไขชื่อผู้รับเงินธนำณัติ คือ บริกำรที่บริษัทรับด�ำเนินกำรแก้ไขชื่อผู้รับ 

  เงินธนำณัติตำมควำมประสงค์ของผู้ฝำกส่ง

ข้อ ๑๕๕ ผู ้มีสิทธิขอใช้บริกำรแก้ไขชื่อผู ้รับเงินธนำณัติ ได้แก่ ผู ้ฝำกส่งหรือผู ้ที่ได ้

  รับมอบฉันทะจำกผู้ฝำกส่ง

 

ข้อ ๑๕๖ กำรแก้ไขชื่อผู้รับเงินธนำณัติกระท�ำได้เฉพำะธนำณัติที่ยังไม่จ่ำยเงินเท่ำนั้น

ข้อ ๑๕๗ บริกำรแก้ไขชื่อผู้รับเงินธนำณัติใช้ได้กับธนำณัติในประเทศและธนำณัติระหว่ำง  

  ประเทศ

ข้อ ๑๕๘ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรแก้ไขชื่อ

  ผู้รับเงินธนำณัติเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด

บริกำรโอนจ่ำยเงินธนำณัติ

ข้อ ๑๕๙ บริกำรโอนจ่ำยเงินธนำณัติ คือ บริกำรที่บริษัทรับโอนจ่ำยเงินธนำณัต ิ

  จำกที่ท�ำกำรที่ระบุไว้ไปจ่ำยเงินยังที่ท�ำกำรอื่นตำมควำมประสงค์ของผู้ฝำกส่ง 

  หรือผู้รับ

 

ข้อ ๑๖๐ ผู้มีสิทธิขอใช้บริกำรโอนจ่ำยเงินธนำณัติ ได้แก่ ผู้ฝำกส่ง ผู้รับ หรือผู้ที่ได้รับมอบ 

  ฉันทะจำกผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ

ข้อ ๑๖๑ กำรโอนจ่ำยเงินธนำณัติกระท�ำได้เฉพำะธนำณัติท่ียังไม่จ ่ำยเงินเท่ำนั้น 

๕๖



ข้อ ๑๖๒ บริกำรโอนจ่ำยเงินธนำณัติใช้ได้กับธนำณัติในประเทศและธนำณัติระหว่ำง 

  ประเทศที่จ่ำยเงินในประเทศไทย 

ข้อ ๑๖๓ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรโอนจ่ำย 

  เงินธนำณัติเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด

 

บริกำรจัดท�ำส�ำเนำใบรับฝำกธนำณัติ	

ข้อ ๑๖๔ บริกำรจัดท�ำส�ำเนำใบรับฝำกธนำณัติ คือ บริกำรที่บริษัทรับด�ำเนินกำรจัดท�ำ 

  ส�ำเนำใบรับฝำกธนำณัติให้ผู้ฝำกส่งเพื่อใช้ทดแทนฉบับเดิมที่สูญหำย

ข้อ ๑๖๕ ผู้มีสิทธิขอใช้บริกำรจัดท�ำส�ำเนำใบรับฝำกธนำณัติได้แก่ ผู้ฝำกส่งหรือผู้ที่ได้รับ 

  มอบฉันทะจำกผู้ฝำกส่ง

ข้อ ๑๖๖ กำรจัดท�ำส�ำเนำใบรับฝำกธนำณัติกระท�ำได้เฉพำะธนำณัติที่อยู ่ในอำยุ 

  กำรสอบสวนเท่ำนั้น

ข้อ ๑๖๗ บริกำรจัดท�ำส�ำเนำใบรับฝำกธนำณัติใช้ได้กับธนำณัติในประเทศและธนำณัติ 

  ระหว่ำงประเทศ

ข้อ ๑๖๘ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เก่ียวกับกำรใช้บริกำรจัดท�ำ 

  ส�ำเนำใบรับฝำกธนำณัติเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด

 ๕๗



บริกำรออกใบแทนธนำณัติ

ข้อ ๑๖๙ บรกิำรออกใบแทนธนำณัต ิคอื บริกำรท่ีบริษทัรับด�ำเนนิกำรออกใบแทนธนำณตั ิ

  ที่ได้ฝำกส่งเพื่อใช้เป็นเอกสำรส�ำหรับให้ผู ้ฝำกส่งหรือผู ้รับน�ำไปติดต่อขอ 

  รับเงินแทนธนำณัติที่ช�ำรุดหรือสูญหำย

ข้อ ๑๗๐ ผู้มีสิทธิขอใช้บริกำรออกใบแทนธนำณัติ ได้แก่ผู้ฝำกส่งผู้รับหรือผู้ที่ได้รับมอบ 

  ฉันทะจำกผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ

ข้อ ๑๗๑ กำรออกใบแทนธนำณัติกระท�ำได้เฉพำะธนำณัติที่ยังไม่จ่ำยเงินเท่ำนั้น

ข้อ ๑๗๒ บริกำรออกใบแทนธนำณัติใช้ได้กับธนำณัติในประเทศและธนำณัติระหว่ำง 
  ประเทศ

ข้อ ๑๗๓ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรำยละเอยีดอืน่ ๆ  เกีย่วกับกำรใช้บรกิำรออกใบแทน 
  ธนำณัติเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด

บริกำรจัดท�ำส�ำเนำภำพถ่ำยธนำณัติที่จ่ำยเงินแล้ว

ข้อ ๑๗๔ บรกิำรจดัท�ำส�ำเนำภำพถ่ำยธนำณัตทิีจ่่ำยเงนิแล้ว คอื บรกิำรทีบ่รษิทัรบัจดัท�ำ 
  ส�ำเนำภำพถ่ำยธนำณัตทิีจ่่ำยเงนิแล้วพร้อมรับรองส�ำเนำให้แก่ผูฝ้ำกส่งหรอืผูร้บั 

ข้อ ๑๗๕ ผู้มีสิทธิขอใช้บริกำรจัดท�ำส�ำเนำภำพถ่ำยธนำณัติที่จ่ำยเงินแล้ว ได้แก่ ผู้ฝำกส่ง  
  ผู้รับ หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจำกผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ

๕๘



ข้อ ๑๗๖ กำรขอส�ำเนำภำพถ่ำยธนำณตัทิีจ่่ำยเงนิแล้วกระท�ำได้เฉพำะธนำณตัทิีอ่ยูใ่นอำยุ 
  กำรสอบสวนเท่ำนั้น

ข้อ ๑๗๗ บรกิำรจัดท�ำส�ำเนำภำพถ่ำยธนำณัตทิีจ่่ำยเงนิแล้วใช้ได้กับธนำณตัใินประเทศและ 
  ธนำณัติระหว่ำงประเทศ 

ข้อ ๑๗๘ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เก่ียวกับกำรใช้บริกำรจัดท�ำ 
  ส�ำเนำภำพถ่ำยธนำณัติที่จ่ำยเงินแล้วเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด
 

บริกำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติ

ข้อ ๑๗๙ บริกำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติ	คือ บริกำรท่ีบริษัทรับด�ำเนินกำร 
  ขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติท่ีพ้นระยะเวลำกำรจ่ำยเงินตำมที่บริษัท 
  ก�ำหนดให้แก่ผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ

ข้อ ๑๘๐ ผูม้สีทิธขิอใช้บริกำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงนิธนำณตั ิได้แก่ ผูฝ้ำกส่ง หรอืผูร้บั 

ข้อ ๑๘๑ กำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติกระท�ำได้เฉพำะธนำณัติที่ยังไม่จ่ำยเงิน 
  เท่ำนั้น 

ข้อ ๑๘๒ บรกิำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงนิธนำณัตใิช้ได้กบัธนำณตัใินประเทศและธนำณตั ิ
  ระหว่ำงประเทศ 

ข้อ ๑๘๓ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรขยำย 
  ระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติเป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด

 ๕๙



หมวด	๙
กำรขอสอบสวนและกำรชดใช้ค่ำเสียหำย	

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์กำรขอสอบสวน

ข้อ ๑๘๔ กำรขอสอบสวนสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์และบริกำรธนำณัติ 
  ๑๘๔.๑ กำรขอสอบสวนสิง่ของส่งทำงไปรษณย์ีกระท�ำได้ในกรณทีีส่งสัยว่ำไม่ถงึ 
    ผู้รับ สูญหำย เสียหำย หรือล่ำช้ำผิดปกติในระหว่ำงทำงไปรษณีย์หรือ 
    เป็นสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ท่ีใช้บริกำรไปรษณีย์ตอบรับซึ่งผู้ฝำกส่งมิได ้
    รับใบตอบรับคืนในเวลำอันสมควรหรือสงสัยว่ำผู้รับไม่ได้รับ หรือกรณ ี
    อื่นๆ ที่สงสัยเกี่ยวกับสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์
  ๑๘๔.๒ กำรขอสอบสวนส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ที่เป็นไปรษณียภัณฑ์ธรรมดำ 
    ไม่สำมำรถกระท�ำได้
  ๑๘๔.๓ กำรขอสอบสวนบริกำรธนำณัติกระท�ำได้ในกรณีทีส่งสัยว่ำผู้รับไม่ได้รับ 
    ธนำณตั ิหรือได้รับเงนิไม่ครบจ�ำนวนทีฝ่ำกส่ง หรอืจ่ำยเงนิให้ผูร้บัผดิตวั  
    หรอืล่ำช้ำผิดปกตใินระหว่ำงทำงไปรษณีย์ หรอืฝำกส่งเงนิโดยใช้บรกิำร 
    ตอบรบัซึง่ผูฝ้ำกส่งมไิด้รบัใบตอบรับคนืในเวลำอนัสมควร หรอืกรณอีืน่ๆ  
    ที่สงสัยเกี่ยวกับบริกำรธนำณัติที่ฝำกส่ง

ข้อ ๑๘๕ ผู้มีสิทธิขอสอบสวน
  ๑๘๕.๑ กรณีสิง่ของส่งทำงไปรษณีย์ ได้แก่ ผู้ฝำกส่ง ผูร้บั หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบฉนัทะ 
    จำกผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ
  ๑๘๕.๒ กรณบีรกิำรธนำณัต ิได้แก่ ผู้ฝำกส่งธนำณัติ ผูร้บั หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบฉนัทะ 
    จำกผู้ฝำกส่งธนำณัติหรือผู้รับ 

ข้อ ๑๘๖ ผู้มีสิทธิขอสอบสวนไม่ต้องเสียค่ำบริกำรในกำรด�ำเนินกำรสอบสวน 

๖๐



ข้อ ๑๘๗ ระยะเวลำกำรขอสอบสวน

  ๑๘๗.๑ กำรขอสอบสวนไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์และบริกำรธนำณัติต้อง 

    ด�ำเนินกำรภำยใน ๖ เดือนนับถัดจำกวันที่ฝำกส่ง

  ๑๘๗.๒ กำรขอสอบสวนไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือไปรษณีย์ธนำณัติด่วนพิเศษ 

    ต้องด�ำเนินกำรภำยใน ๔ เดือนนับถัดจำกวันที่ฝำกส่ง

ข้อ ๑๘๘ กำรขอสอบสวนต้องยื่นขอสอบสวนต่อที่ท�ำกำรที่ฝำกส่ง เว้นแต่มีควำมจ�ำเป็น 

  จึงยื่นขอสอบสวน ณ ที่ท�ำกำรอื่นหรือโดยวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทก�ำหนด 

ข้อ ๑๘๙ ผู้ขอสอบสวนต้องแจ้งและแสดงรำยละเอียดต่ำงๆ เก่ียวกับเร่ืองที่ขอสอบสวน 

  เช่น หลักฐำนกำรฝำกส่ง รำยละเอียดชื่อ ที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ฝำก 

  ส่งและผู้รับ สิ่งบรรจุภำยในเป็นต้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนที่สุดอัน 

  จะเป็นประโยชน์และสะดวกต่อกำรสอบสวน 

เงื่อนไข	หลักเกณฑ์ควำมรับผิดชอบและกำรชดใช้ค่ำเสียหำย

ข้อ ๑๙๐ บรษิทัจะรบัผดิชอบต่อสิง่ของส่งทำงไปรษณย์ีทีส่ิง่บรรจภุำยในสญูหำยหรือ เสยี 

  หำยเม่ือตรวจพบก่อนกำรน�ำจ่ำย หรือผู้รับหรือผู้ฝำกส่ง (กรณีส่งคืนต้นทำง)  

  ทักท้วงขณะที่จ่ำย 

ข้อ ๑๙๑ เมื่อผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์เกิดกำรสูญหำยหรือ เสีย 

  หำยเพรำะควำมผิดของทำงกำรไปรษณีย์ บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยตำม 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้ 

  ๑๙๑.๑ ไปรษณยีภณัฑ์รบัรอง ไปรษณยีภณัฑ์ลงทะเบยีนและไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

    ทีสู่ญหำยหรือเสียหำยท้ังหมดหรือบำงส่วนจะชดใช้ค่ำเสยีหำยตำมควำม 

    เสียหำยของสิ่งบรรจุภำยในที่เกิดขึ้นโดยประเมินรำคำซื้อขำยใน 

    ท้องตลำด ณ สถำนที่และเวลำที่ฝำกส่งแต่ไม่เกินอัตรำที่บริษัทก�ำหนด

 ๖๑



  ๑๙๑.๒ พัสดุไปรษณีย์

    ๑๙๑.๒.๑ ที่สูญหำยหรือเสียหำยทั้งหมดจะชดใช้ค่ำเสียหำยตำมอัตรำ 

      ที่บริษัทก�ำหนด

    ๑๙๑.๒.๒ ทีส่ญูหำยหรอืเสยีหำยบำงส่วนจะชดใช้ค่ำเสียหำยตำมควำม 

      เสยีหำยของสิง่บรรจภุำยในทีเ่กดิขึน้ โดยประเมนิรำคำซือ้ขำย 

      ในท้องตลำด ณ สถำนที่และเวลำที่ฝำกส่งแต่ไม่เกินอัตรำ 

      ที่บริษัทก�ำหนด

  ๑๙๑.๓ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่ใช้บริกำรไปรษณีย์รับประกัน

    ๑๙๑.๓.๑ ที่สูญหำยหรือเสียหำยทั้งหมดจะชดใช้ค่ำเสียหำยตำมวงเงิน  

      รับประกัน 

    ๑๙๑.๓.๒ ที่สูญหำยหรือเสียหำยบำงส่วนจะชดใช้ค่ำเสียหำยตำม 

      ควำมเสยีหำยของส่ิงบรรจภุำยในทีเ่กิดขึน้ โดยประเมนิรำคำ 

      ซื้อขำยในท้องตลำด ณ สถำนที่และเวลำที่ฝำกส่งแต่ไม่เกิน 

      วงเงินรับประกัน

  กรณสีิง่บรรจุภำยในเป็นเอกสำรสูญหำยหรือเสียหำยทัง้หมดหรอืบำงส่วนจะชดใช้ 

  ค่ำเสยีหำยตำมค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัท�ำเอกสำรตำมหลกัเกณฑ์กำรชดใช้ค่ำเสยีหำย 

  และอัตรำที่บริษัทก�ำหนด

ข้อ ๑๙๒ หำกสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์เกิดกำรสูญหำยหรือเสียหำยทั้งหมดเพรำะควำมผิด 

  ของทำงกำรไปรษณีย์ ผู้ฝำกส่งหรือผู้รับนอกจำกจะได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำย 

  ตำมข้อ ๑๙๑ แล้วยังจะได้รับคืนค่ำไปรษณียำกรและค่ำบริกำรพิเศษ 

ข้อ ๑๙๓ หำกสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์เกิดกำรสูญหำยหรือเสียหำยเพียงบำงส่วนเพรำะ  

  ควำมผิดของทำงกำรไปรษณีย์ ผู้ฝำกส่งหรือผู้รับจะได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำย 

  ตำมข้อ ๑๙๑ แต่จะไม่คืนค่ำไปรษณียำกรและค่ำบริกำรพิเศษให้ 
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ข้อ ๑๙๔ เมื่ อผลกำรสอบสวนปรำกฏว ่ ำธนำณัติสูญหำยเพรำะควำมผิดของ 

  ทำงกำรไปรษณย์ี บริษทัจะคนืเงนิให้แก่ผูฝ้ำกส่งธนำณัตติำมจ�ำนวนเงนิทีฝ่ำกส่ง 

  รวมทั้งคืนค่ำไปรษณียำกร ค่ำบริกำรธนำณัติและค่ำบริกำรพิเศษ
 
  หำกผู้ฝำกส่งธนำณัติไม่ขอรับเงินคืนและประสงค์จะให้บริษัทจ่ำยเงินให้ผู้รับ  
  บริษัทจะออกใบแทนไปจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับตำมจ�ำนวนเงินที่ฝำกส่งเท่ำนั้น 

ข้อ ๑๙๕ ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดใช้ค่ำเสียหำย 

  ๑๙๕.๑ ไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์

    ผู้ฝำกส่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดใช้ค่ำเสียหำยเท่ำนั้น เว้นแต่ผู้ฝำกส่งได้ 

    โอนสิทธิให้แก่ผู้รับเป็นลำยลักษณ์อักษร ในกรณีที่ผู้ฝำกส่งและผู้รับ 

    เป็นบุคคลเดียวกัน ไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรโอนสิทธิ 

    ทั้งนี้ ผู้ฝำกส่งหรือผู้รับที่ได้รับกำรโอนสิทธิจำกผู้ฝำกส่งสำมำรถมอบ 

    อ�ำนำจให้บุคคลที่สำมรับเงินชดใช้ค่ำเสียหำยได้

  ๑๙๕.๒ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

    ผู้ฝำกส่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดใช้ค่ำเสียหำย

  ๑๙๕.๓ ธนำณัติ

    ผู้มีสิทธิได้รับเงินท่ีฝำกส่งคืน ได้แก่ผู ้ฝำกส่งธนำณัติ หรือผู้รับเงิน 

    แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๙๖ เมื่อบริษัทได้แจ้งให้ไปรับเงินตำมข้อ ๑๙๑–๑๙๔ ณ ที่ท�ำกำรแห่งใดแล้วต้องไป 

  ติดต่อขอรับเงิน ณ ท่ีท�ำกำรที่บริษัทก�ำหนดโดยเร็ว หำกไม่ไปติดต่อขอรับเงิน 

  ภำยใน ๓๐ วนันบัจำกวันท่ีบรษิทัมหีนงัสอืแจ้งให้ไปรบัเงนิจะถอืว่ำผูม้สีทิธิได้รบั 

  กำรชดใช้ค่ำเสียหำยสละสิทธิกำรรับเงินดังกล่ำว

ข้อ ๑๙๗ ในกรณีที่บริษัทตรวจพบสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ภำยหลังจำกท่ีผู้ฝำกส่งหรือ 

  ผู้รับได้รับเงินชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ ๑๙๑-๑๙๓ ไปแล้ว ผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ 
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  แล้วแต่กรณจีะได้รับแจ้งให้ไปรับสิง่ของส่งทำงไปรษณย์ีดงักล่ำวภำยในระยะเวลำ 

  ทีบ่รษัิทก�ำหนด โดยจะต้องคนืเงนิค่ำเสยีหำย ค่ำไปรษณียำกรและค่ำบริกำรพิเศษ 

  อื่นๆ (ถ้ำมี) ที่ได้รับไปแล้วให้แก่บริษัทและรับของคืนไป ทั้งนี้หำกผู้ฝำกส่งหรือ 

  ผู้รับปฏิเสธกำรรับหรือไม่ติดต่อขอรับสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ดังกล่ำวภำยใน 

  ระยะเวลำที่บริษัทก�ำหนด ให้ถือว่ำสิ่งของดังกล่ำวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์น้ันมีรำคำต�่ำกว่ำจ�ำนวนเงินชดใช ้

  ค่ำเสียหำยที่ได้รับไป ผู ้ฝำกส่งหรือผู ้รับจะต้องคืนเงินดังกล่ำวรวมทั้งค่ำ 

  ไปรษณียำกรและค่ำบริกำรพิเศษอื่นๆ (ถ้ำมี) ให้แก่บริษัทและรับของคืนไปโดย 

  ไม่มีข้อแม้ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีสิทธิด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยกับผู้ฝำกส่งที่ขอ 

  ประกันเกินรำคำจริงได้ 

ข้อ ๑๙๘ ในกรณีที่ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน พัสดุไปรษณีย์ หรือสิ่งของส่งทำงไปรษณีย ์

  รับประกันถูกส่งคืนมำยังผู้ฝำกส่งโดยไม่ได้ระบุหมำยเหตุขัดข้องที่น�ำจ่ำยไม่ได้ 

  ไว้บนห่อซอง ผู้ฝำกส่งอำจขอให้บริษัทคืนค่ำไปรษณียำกรและค่ำบริกำรพิเศษ  

  รวมทั้งค่ำส่งคืนพัสดุไปรษณีย์ (ถ้ำมี) ได้

กำรไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย

ข้อ ๑๙๙ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ในกรณีดังต่อไปนี้

  ๑๙๙.๑ กำรสูญหำยหรือเสียหำยเกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

  ๑๙๙.๒ สอบสวนไม่ได้เพรำะหลักฐำนสูญหำยหรือถูกท�ำลำยโดยเหตุสุดวิสัย

  ๑๙๙.๓ กำรสูญหำยหรือกำรเสียหำยเกิดขึ้นเนื่องจำกควำมบกพร่องของ 

    ผู้ฝำกส่งหรือกำรที่ผู้ฝำกส่งไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว 

    กับกำรฝำกส่ง

  ๑๙๙.๔ กำรเสียหำยเกิดขึ้นเนื่องจำกธรรมชำติของสิ่งของนั้น

  ๑๙๙.๕ สิง่ของส่งทำงไปรษณย์ีทีบ่รรจส่ิุงของต้องห้ำมส่งทำงไปรษณย์ีหรอืของ 

    ผิดกฎหมำย
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  ๑๙๙.๖ ส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ที่ถูกกัก ริบ ยึดหรือท�ำลำยตำมกฎหมำย 

    ของประเทศปลำยทำง

  ๑๙๙.๗ ไม่ขอสอบสวนภำยในระยะเวลำที่บริษัทก�ำหนด

  ๑๙๙.๘ ส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ที่ใช้บริกำรไปรษณีย์รับประกันที่ขอประกัน 

    เกินกว่ำรำคำจริงของสิ่งบรรจุภำยในโดยมีเจตนำทุจริต 

  ๑๙๙.๙ ไปรษณียภัณฑ์สนำมชำยแดนหรือพัสดุไปรษณีย์สนำมชำยแดนที่ไม่ได้ 

    ใช้บริกำรพิเศษ

  ๑๙๙.๑๐ พัสดุไปรษณีย์ของเชลยศึกหรือพลเรือนผู้ถูกกักกัน

  ๑๙๙.๑๑ ผู้ฝำกส่งแสดงพฤติกรรมอันน่ำสงสัยว่ำมีเจตนำฉ้อโกงเพ่ือขอรับเงิน 

    ชดใช้ค่ำเสียหำย

  ๑๙๙.๑๒ กรณีที่บริษัทประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำแล้วว่ำจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย 

ข้อ ๒๐๐ ในกรณีที่ส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์เกิดกำรสูญหำย เสียหำยโดยเหตุสุดวิสัยหรือ  

  สอบสวนไม่ได้เพรำะหลักฐำนสูญหำยหรือถูกท�ำลำยโดยเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่มี 

  กำรชดใช้ค่ำเสยีหำย ผูฝ้ำกส่งมสีทิธร้ิองขอให้บริษัทพิจำรณำคนืค่ำไปรษณียำกร 

  และค่ำบริกำรพิเศษได้ ยกเว้นค่ำรับประกัน

ข้อ ๒๐๑ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษที่สอบสวนแล้วปรำกฏว่ำเกิดกำรล่ำช้ำเพรำะควำมผิดของ  

  ทำงกำรไปรษณีย์ บริษัทจะคืนค่ำบริกำรให้แต่จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดข้ึน 

  จำกกำรล่ำช้ำนั้น

ข้อ ๒๐๒ บริษัทจะไม่คืนค่ำบริกำรส�ำหรับไปรษณีย์ด่วนพิเศษที่ล่ำช้ำในกรณีดังต่อไปนี้
  ๒๐๒.๑ ล่ำช้ำโดยเหตุสุดวิสัย

  ๒๐๒.๒ สอบสวนไม่ได้เพรำะหลักฐำนสูญหำยหรือถูกท�ำลำยโดยเหตุสุดวิสัย

  ๒๐๒.๓ ล่ำช้ำเนื่องจำกควำมบกพร่องของผู้ฝำกส่งหรือกำรที่ผู้ฝำกส่งไม่ปฏิบัต ิ

    ตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรฝำกส่งที่ถูกต้อง
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  ๒๐๒.๔ ล่ำช้ำเนื่องจำกตัวผู้รับเอง เช่น บ้ำนปิด ย้ำยที่อยู่ ผู้รับไม่อยู่ ผู้รับไม่มำ 

    เปิดตู้ไปรษณีย์เช่ำตำมก�ำหนด 

  ๒๐๒.๕ ล่ำช้ำเนื่องจำกกำรตรวจประเมินภำษีอำกรของพนักงำนศุลกำกรหรือ  

    ถูกอำยดัหรอืหน่วงเหนีย่วโดยพนกังำนเจ้ำหน้ำทีท่ีม่อี�ำนำจตำมกฎหมำย

  ๒๐๒.๖ ล่ำช้ำ แต่ไม่ขอสอบสวนภำยในระยะเวลำที่บริษัทก�ำหนด

ข้อ ๒๐๓ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยบริกำรธนำณัติในกรณีดังต่อไปนี้

  ๒๐๓.๑ ควำมล่ำช้ำอันเนื่องมำจำกกำรให้บริกำร

  ๒๐๓.๒ สอบสวนไม่ได้เพรำะข้อมูลบริกำรธนำณัตถิกูท�ำลำยโดยเหตสุดุวสิยั เว้น 

    แต่มีหลักฐำนพิสูจน์ได้

  ๒๐๓.๓ กำรเสียหำยเกิดขึ้นเนื่องจำกควำมผิดหรือกำรละเลยของผู ้ฝำกส่ง  

    โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรละเลยของผู้ฝำกส่งในกำรให้ข้อมูลสนับสนุน 

    ที่ถูกต้อง รวมท้ังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่ีมำของเงินและกำรน�ำเงินไปใช้ 

    เพื่อ วัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม 

  ๒๐๓.๔ เงินที่ฝำกส่งถูกยึดโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ�ำนำจตำมกฎหมำย

  ๒๐๓.๕ เงินที่ฝำกส่งไปให้เชลยศึกสงครำมหรือพลเรือนที่ถูกกักกัน

  ๒๐๓.๖ ผู้ใช้บริกำรไม่ขอสอบสวนภำยในระยะเวลำที่บริษัทก�ำหนด

  ๒๐๓.๗ ก�ำหนดเวลำที่อนุญำตให้ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินธนำณัติใน 

    ประเทศต้นทำงหมดอำยุลง

  ๒๐๓.๘ กรณทีีบ่รษิทัประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำแล้วว่ำจะไม่ชดใช้ค่ำเสยีหำยหรอื 

    ไม่คืนค่ำบริกำรธนำณัติ  

ข้อ ๒๐๔ ควำมเสียหำยทำงอ้อม ควำมเสียหำยทำงจิตใจ ควำมเสียหำยต่อเนื่องและ 

  ควำมเสียหำยเพรำะขำดผลประโยชน์ที่ควรได้รับอันเกิดจำกกำรสูญหำย เสียหำย 

  หรือล่ำช้ำจะน�ำมำค�ำนวณรวมเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำยมิได้
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ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑๒๐ หมู ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖-๙

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๙๗ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๒๓

Website : www.mdes.go.th
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