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ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ 
เรื่อง  ให้ใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2557 

 
 เนื่องจากได้มีการจัดท าไปรษณียนิเทศขึ้นใหม่ เรียกว่า “ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2557”  
เพ่ือใช้ประกอบกับพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว    
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 
2477 ประกอบมาตรา 6  แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546  จึงให้ยกเลิก “ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2553”  และให้ใช้ “ไปรษณียนิเทศ 
พ.ศ. 2557” ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 เป็นต้นไป    
 
     ประกาศ ณ วันที ่   
 
 
                        (นายสุรชัย  ศรีสารคาม) 
                   ประธานกรรมการกิจการไปรษณีย์  
 

 
    

  
  
    
    
 
 

 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ 
เรื่อง  ให้ใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2557 

 
 เนื่องจากได้มีการจัดท าไปรษณียนิเทศขึ้นใหม่ เรียกว่า “ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2557”  
เพ่ือใช้ประกอบกับพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว    
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 
2477 ประกอบมาตรา 6  แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546  จึงให้ยกเลิก “ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2553”  และให้ใช้ “ไปรษณียนิเทศ 
พ.ศ. 2557” ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 เป็นต้นไป    
 
     ประกาศ ณ วันที ่   
 
 
                        (นายสุรชัย  ศรีสารคาม) 
                   ประธานกรรมการกิจการไปรษณีย์  
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ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ 
เรื่อง  ให้ใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2557 

 
 เนื่องจากได้มีการจัดท าไปรษณียนิเทศขึ้นใหม่ เรียกว่า “ไปรษณียนิเทศ          
พ.ศ. 2557”  เพื่อใช้ประกอบกับพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และ             
ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแล้ว    
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ 
พุทธศักราช 2477 ประกอบมาตรา 6  แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ  และ
ประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546  จึงให้ยกเลิก “ไปรษณียนิเทศ              
พ.ศ. 2553”  และให้ใช้ “ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2557” ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557       
เป็นต้นไป    
 
  ประกาศ ณ วนัที ่       เมษายน  พ.ศ. 2557 
 
 
  (นายสุรชัย  ศรีสารคาม) 
          ประธานกรรมการกจิการไปรษณีย ์  

 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ 
เรื่อง  ให้ใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2557 

 
 เนื่องจากได้มีการจัดท าไปรษณียนิเทศขึ้นใหม่ เรียกว่า “ไปรษณียนิเทศ          
พ.ศ. 2557”  เพื่อใช้ประกอบกับพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และ             
ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแล้ว    
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ 
พุทธศักราช 2477 ประกอบมาตรา 6  แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ  และ
ประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546  จึงให้ยกเลิก “ไปรษณียนิเทศ              
พ.ศ. 2553”  และให้ใช้ “ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2557” ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557       
เป็นต้นไป    
 
  ประกาศ ณ วนัที ่       เมษายน  พ.ศ. 2557 
 
 
  (นายสุรชัย  ศรีสารคาม) 
          ประธานกรรมการกจิการไปรษณีย ์  
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สารบัญ 
 

   หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
Executive  Summary 

1 
5 

หมวด 1 ท่ัวไป  10 
หมวด 2 การส่งส่ิงของทางไปรษณีย์  13 
  - สิ่งของส่งทางไปรษณีย์  13 
  - ข้อก าหนดเฉพาะในการส่งสิ่งของทางไปรษณีย์  14 
  - สิ่งของนอกทางไปรษณีย์  15 
  - สิ่งของในห่อซองเดียวกัน  17 
  - สิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์  17 
  - สิ่งของที่มีเงื่อนไขการฝากส่งพิเศษ  19 
  - ไปรษณียภัณฑ์ที่ฝากส่งโดยมิชอบ  20 
หมวด  3 ตราไปรษณียากร  21 
  - การใช้ตราไปรษณียากร  21 
  - ความผดิเก่ียวกับตราไปรษณียากร  22 
หมวด  4 การช าระค่าบริการ  25 
  - การยกเว้นค่าบริการ  27 
หมวด  5 การหุ้มห่อและการจ่าหน้าส่ิงของส่งทางไปรษณีย์  28 
  - การหุ้มห่อ  28 
  - การจ่าหน้า  29 
  - ไปรษณียภัณฑ์มาตรฐาน  29 
หมวด  6 ระบบงานไปรษณีย์  30 
  - การรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  30 
  - การส่งต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  30 
  - การน าจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  
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สารบัญ 
 

   หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
Executive  Summary 

1 
5 

หมวด 1 ท่ัวไป  10 
หมวด 2 การส่งส่ิงของทางไปรษณีย์  13 
  - สิ่งของส่งทางไปรษณีย์  13 
  - ข้อก าหนดเฉพาะในการส่งสิ่งของทางไปรษณีย์  14 
  - สิ่งของนอกทางไปรษณีย์  15 
  - สิ่งของในห่อซองเดียวกัน  17 
  - สิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์  17 
  - สิ่งของที่มีเงื่อนไขการฝากส่งพิเศษ  19 
  - ไปรษณียภัณฑ์ที่ฝากส่งโดยมิชอบ  20 
หมวด  3 ตราไปรษณียากร  21 
  - การใช้ตราไปรษณียากร  21 
  - ความผดิเก่ียวกับตราไปรษณียากร  22 
หมวด  4 การช าระค่าบริการ  25 
  - การยกเว้นค่าบริการ  27 
หมวด  5 การหุ้มห่อและการจ่าหน้าส่ิงของส่งทางไปรษณีย์  28 
  - การหุ้มห่อ  28 
  - การจ่าหน้า  29 
  - ไปรษณียภัณฑ์มาตรฐาน  29 
หมวด  6 ระบบงานไปรษณีย์  30 
  - การรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  30 
  - การส่งต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  30 
  - การน าจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  
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สารบัญ 
 

   หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
Executive  Summary 

1 
5 

หมวด 1 ท่ัวไป  10 
หมวด 2 การส่งส่ิงของทางไปรษณีย์  13 
  - สิ่งของส่งทางไปรษณีย์  13 
  - ข้อก าหนดเฉพาะในการส่งสิ่งของทางไปรษณีย์  14 
  - สิ่งของนอกทางไปรษณีย์  15 
  - สิ่งของในห่อซองเดียวกัน  17 
  - สิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์  17 
  - สิ่งของที่มีเงื่อนไขการฝากส่งพิเศษ  19 
  - ไปรษณียภัณฑ์ที่ฝากส่งโดยมิชอบ  20 
หมวด  3 ตราไปรษณียากร  21 
  - การใช้ตราไปรษณียากร  21 
  - ความผดิเก่ียวกับตราไปรษณียากร  22 
หมวด  4 การช าระค่าบริการ  25 
  - การยกเว้นค่าบริการ  27 
หมวด  5 การหุ้มห่อและการจ่าหน้าส่ิงของส่งทางไปรษณีย์  28 
  - การหุ้มห่อ  28 
  - การจ่าหน้า  29 
  - ไปรษณียภัณฑ์มาตรฐาน  29 
หมวด  6 ระบบงานไปรษณีย์  30 
  - การรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  30 
  - การส่งต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  30 
  - การน าจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  
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สารบัญ 
 

   หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
Executive  Summary 

1 
5 

หมวด 1 ท่ัวไป  10 
หมวด 2 การส่งส่ิงของทางไปรษณีย์  13 
  - สิ่งของส่งทางไปรษณีย์  13 
  - ข้อก าหนดเฉพาะในการส่งสิ่งของทางไปรษณีย์  14 
  - สิ่งของนอกทางไปรษณีย์  15 
  - สิ่งของในห่อซองเดียวกัน  17 
  - สิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์  17 
  - สิ่งของที่มีเงื่อนไขการฝากส่งพิเศษ  19 
  - ไปรษณียภัณฑ์ที่ฝากส่งโดยมิชอบ  20 
หมวด  3 ตราไปรษณียากร  21 
  - การใช้ตราไปรษณียากร  21 
  - ความผดิเก่ียวกับตราไปรษณียากร  22 
หมวด  4 การช าระค่าบริการ  25 
  - การยกเว้นค่าบริการ  27 
หมวด  5 การหุ้มห่อและการจ่าหน้าส่ิงของส่งทางไปรษณีย์  28 
  - การหุ้มห่อ  28 
  - การจ่าหน้า  29 
  - ไปรษณียภัณฑ์มาตรฐาน  29 
หมวด  6 ระบบงานไปรษณีย์  30 
  - การรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  30 
  - การส่งต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  30 
  - การน าจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  
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หน้า 

หมวด 7 บริการไปรษณีย์  32 
  - บริการหลัก  32 
          - ไปรษณียภัณฑ์  33 
                 -  จดหมาย 33 
                 -  ไปรษณียบัตร 35 
                 -  ของตีพิมพ์ 35 
                 -  พัสดุย่อย 36 
                 -  เครื่องอ่านส าหรับคนเสียจักษุ 37 
          - พัสดุไปรษณีย์  37 
  - บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  38 
  - บริการพิเศษ  39 
          - บริการที่ใช้ควบคู่กับบริการหลัก  40 
                 - บริการไปรษณีย์รับรอง  40 
                 - บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน  40 
                 - บริการไปรษณีย์รับประกัน  40 
                 - บริการไปรษณีย์ตอบรับ  41 
                 - บริการน าจ่ายด่วน  41 
                 - บริการไปรษณีย์เก็บเงิน 42 
          - บริการที่จัดให้มีขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  42 
                 - บริการธุรกิจตอบรับ  42 
                 - บริการหนังสือพิมพ์ตราสิน  42 
                 - บริการไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่าหน้า  43 
                 - บริการประทับตราเพ่ือการเผยแพร่และโฆษณา  43 
                 - บริการไปรษณีย์รอจ่าย  44 
                 - บริการตู้ไปรษณีย์เช่า  44 
                 - บริการขอถอนคืนสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  44 
                 - บริการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจ่าหน้าสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ 45 
                      

 
หน้า 

หมวด 7 บริการไปรษณีย์  32 
  - บริการหลัก  32 
          - ไปรษณียภัณฑ์  33 
                 -  จดหมาย 33 
                 -  ไปรษณียบัตร 35 
                 -  ของตีพิมพ์ 35 
                 -  พัสดุย่อย 36 
                 -  เครื่องอ่านส าหรับคนเสียจักษุ 37 
          - พัสดุไปรษณีย์  37 
  - บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  38 
  - บริการพิเศษ  39 
          - บริการที่ใช้ควบคู่กับบริการหลัก  40 
                 - บริการไปรษณีย์รับรอง  40 
                 - บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน  40 
                 - บริการไปรษณีย์รับประกัน  40 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
ไปรษณียนิเทศ เป็นสมุดกฎ ข้อบังคับ ค ำส่ังหรือประกำศว่ำด้วยกำรไปรษณีย์ทั่วไปอันพึงต้อง
ปฏิบัติตำมควำมในพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช 2477 หรือตำมอนุสัญญำสำกล
ไปรษณีย์ที่ว่ำด้วยกำรให้บริกำรไปรษณีย์ซึ่งประเทศสมำชิกสหภำพสำกลไปรษณีย์ยึดถือเป็น
แนวทำงปฏิบัติในกำรให้บริกำรไปรษณีย์ระหว่ำงกัน  โดยที่ได้ มีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลง
สำระส ำคัญของอนุสัญญำสำกลไปรษณีย์ให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมใหญ่สหภำพสำกล
ไปรษณีย์ซึ่งจัดขึ้นในทุก 4 ปี คณะกรรมกำรกิจกำรไปรษณีย์จึงได้จัดท ำไปรษณียนิเทศ ฉบับปี
พ.ศ. 2557 ขึ้น เพื่อให้มีผลบังคับใช้แทนไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษำยน
2557 เป็นต้นไป โดยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียดบำงประกำรให้สอดคล้องกับอนุสัญญำสำกล
ไปรษณีย์ฉบับปัจจุบัน (ฉบับกำรประชุมใหญ่สหภำพสำกลไปรษณีย์ สมัยที่ 25 ณ กรุงโดฮำ 
ระหว่ำงวันที่ 24 กันยำยน – 15 ตุลำคม 2555)  และสภำพกำรด ำเนินธุรกิจไปรษณีย์ในปัจจุบัน
ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำรเป็นส ำคัญ 

ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2557  ประกอบด้วยรำยละเอียดเกี่ยวกับบริกำรไปรษณีย์และบริกำร
ธนำณัติ แบ่งออกเป็น 9 หมวด ดังนี้ 
 หมวด 1  ท่ัวไป ว่ำด้วย  นิยำม “ไปรษณียนิเทศ”   อ ำนำจหน้ำที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ำกัด  ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช 2477 ประกอบกับพระรำช
กฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ  สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด พ.ศ. 2546   
และนิยำมศัพท์ส ำคัญที่มีกำรกล่ำวถึงในไปรษณียนิเทศ องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
กิจกำรไปรษณีย์ซึ่งเป็นหน่วยงำนก ำกับดูแล อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกิจกำร
ไปรษณีย์ตำมที่ก ำหนดไว้ตำมควำมในมำตรำ 6 แห่งพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ  สิทธิ
และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด พ.ศ. 2546  

 หมวด 2  กำรส่งส่ิงของทำงไปรษณีย์  ว่ำด้วย   
o ประเภทของส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์  ซึ่ งแบ่ งออกเป็น 3  ประเภท คือ 

ไปรษณียภัณฑ์  (มี  5  ชนิด ได้แก่ จดหมำย  ไปรษณียบัตร  ของตีพิมพ์  พัสดุย่อย
และเครื่องอ่ำนส ำหรับคนเสียจักษุ)  พัสดุไปรษณีย์ และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
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o ข้อก ำหนดเฉพำะในกำรส่งส่ิงของทำงไปรษณีย์ซึ่งกล่ำวถึง อ ำนำจสิทธิ์ขำดของ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ตำมพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช 2477  ซึ่ง
ได้แก่ จดหมำยและไปรษณียบัตรรวมทั้งกรณียกเว้นเกี่ยวกับกำรน ำส่งจดหมำย
หรือไปรษณียบัตรโดยทำงอื่นนอกจำกทำงไปรษณีย์ 

o ส่ิงของนอกทำงไปรษณีย์และกำรต้องระวำงโทษปรับ 
o ข้อห้ำมในกำรส่งส่ิงของที่เป็นจดหมำยหรือไปรษณียบัตรหลำยฉบับในห่อหรือ

ซองเดียวกัน ยกเว้นกำรได้รับสิทธิพิเศษตำมพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช 
2477  

o ส่ิงของต้องห้ำมส่งทำงไปรษณีย์ กำรด ำเนินกำรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด     
ต่อกำรส่งส่ิงของทำงไปรษณีย์ที่เป็นกำรฝ่ำฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ
ไปรษณีย์ พุทธศักรำช 2477  และบทก ำหนดโทษ  

o ส่ิงของที่มีเง่ือนไขกำรฝำกส่งพิเศษ เช่น ส่ิงของมีค่ำ  ส่ิงของต้องภำษีอำกรหรือ          
ต้องก ำกัดในกำรน ำเข้ำ ณ ประเทศปลำยทำง  ส่ิงของที่ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกพนักงำนศุลกำกร เป็นต้น ซึ่งจะสำมำรถฝำกส่งเข้ำสู่ทำงไปรษณีย์ได้         
โดยต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ก ำหนด 

o ไปรษณียภัณฑ์ที่ฝำกส่งโดยมิชอบ 

 หมวด 3  ตรำไปรษณียำกร  ว่ำด้วย  นิยำม “ตรำไปรษณียำกร”  วิมัยบัตร กำรใช้               
ตรำไปรษณียำกร  ตรำไปรษณียำกรท่ีใช้ช ำระค่ำบริกำรไม่ได้  และควำมผิดเกี่ยวกับ                          
ตรำไปรษณียำกร เช่น กำรใช้ตรำไปรษณียำกรซึ่งมีเครื่องหมำยแสดงว่ำตรำไปรษณียำกรนั้น              
ได้ใช้แล้ว กำรปลอมแปลงตรำไปรษณียำกรให้ผิดไปจำกเดิมเพื่อให้ผู้อื่นเช่ือว่ำมีมูลค่ำ               
สูงกว่ำควำมเป็นจริง เป็นต้น 

 หมวด 4  กำรช ำระค่ำบริกำร ว่ำด้วย นิยำม “ค่ำบริกำร”  “ค่ำไปรษณียำกร” “ค่ำบริกำร
ธนำณัติ” และ “ค่ำบริกำรพิเศษ”  วิธีแสดงกำรช ำระค่ำบริกำร  กำรปฏิบัติของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด  ในกรณีที่พบว่ำ ส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ที่ ฝำกส่งไ ม่ได้ช ำ ระ             
ค่ำไปรษณียำกรหรือช ำระค่ำไปรษณียำกรไม่ครบ  กำรค ำนวณเงินค่ำปรับกรณีที่ส่ิงของนั้น
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ไม่ได้ช ำระค่ำไปรษณียำกรหรือช ำระค่ำไปรษณียำกรไม่ครบ และกำรยกเว้นค่ำบริกำร
ส ำหรับเครื่องอ่ำนส ำหรับคนเสียจักษุและไปรษณียภัณฑ์หรือพัสดุไปรษณีย์สนำมชำยแดน 

 หมวด 5  กำรหุ้มห่อและกำรจ่ำหน้ำส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์  ว่ำด้วย 
o หลักเกณฑ์กำรหุ้มห่อส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ซึ่งจะต้องกระท ำอย่ำงม่ันคงแข็งแรง

เหมำะสมกับส่ิงบรรจุภำยในและสภำพกำรขนส่ง และไม่เป็นอันตรำยแก่พนักงำน
หรือต่อส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์อื่นๆ รวมทั้งอุปกรณ์ไปรษณีย์ กำรปฏิบัติต่อส่ิงของ      
ส่งทำงไปรษณีย์ที่หุ้มห่อไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ ควำมรับผิดของผู้ฝำกส่งในกรณีที่
ส่งส่ิงของที่หุ้มห่อไม่ถูกต้อง ซอง/เครื่องหุ้มห่อที่ห้ำมน ำมำใช้บรรจุส่ิงต่ำงๆ แล้ว          
ฝำกส่งเข้ำสู่ทำงไปรษณีย์ 

o หลักเกณฑ์กำรจ่ำหน้ำส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์ซึ่งจะต้องจ่ำหน้ำด้วยหมึกหรือวัสดุที่ 
ไม่ลบเลือนง่ำย  กำรจ่ำหน้ำโดยระบุช่ือและที่อยู่ของผู้รับและผู้ฝำกส่งอย่ำงละเอียด
และชัดเจน พร้อมรหัสไปรษณีย์ 

o ไปรษณียภัณฑ์มำตรฐำน 
 
 หมวด 6 ระบบงำนไปรษณีย์  ว่ำด้วย ระบบงำนไปรษณีย์ในขั้นตอนต่ำงๆ ได้แก่         

กำรรับฝำก  กำรส่งต่อและกำรน ำจ่ำย  นิยำมผู้รับ  และกำรปฏิบัติต่อส่ิงของส่งทำง
ไปรษณีย์ที่น ำจ่ำยผู้รับไม่ได้ 

 หมวด 7  บริกำรไปรษณีย์  ว่ำด้วย  นิยำม “บริกำรไปรษณีย์” กำรจัดแบ่งลักษณะของ
บริกำรไปรษณีย์เป็น  
o บริกำรหลัก  ได้แก่ ไปรษณียภัณฑ์ (มี 5 ชนิด ได้แก่ จดหมำย  ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์  

พัสดุย่อยและเครื่องอ่ำนส ำหรับคนเสียจักษุ) และพัสดุไปรษณีย์ 
o บริกำรไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  
o บริกำรพิเศษส ำหรับบริกำรไปรษณีย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บริกำรพิเศษ 

ที่ใช้ควบคู่กับบริกำรหลัก และบริกำรพิเศษที่จัดให้มีขึ้นเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ใช้บริกำร 
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 หมวด 8  บริกำรธนำณัติ  ว่ำด้วย บริกำรธนำณัติที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด จัดให้มีขึ้น 
ได้แก่ 
o บริกำรธนำณัติ  ได้แก่ ไปรษณีย์ธนำณัติธรรมดำ  ไปรษณีย์ธนำณัติด่วนพิเศษ  

ธนำณัติอิเล็กทรอนิกส์  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส ำคัญของบริกำรธนำณัติ เช่น    
อำยุกำรจ่ำยเงินธนำณัติ วงเงินอย่ำงสูงและหน่วยเงินที่ใช้ในกำรรับฝำกซึ่งต้อง
เป็นไปตำมที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ก ำหนด  ควำมรับผิดของบริษัทต่อจ ำนวน
เงินตำมธนำณัติ เป็นต้น 

o บริกำรพิเศษส ำหรับบริกำรธนำณัติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บริกำรพิเศษที่
ใช้ควบคู่กับบริกำรธนำณัติ และบริกำรพิเศษที่ใช้ภำยหลังกำรฝำกส่งธนำณัติ   

 หมวด 9  กำรขอสอบสวนและกำรชดใช้ค่ำเสียหำย   ว่ำด้วย 
o หลักเกณฑ์กำรขอสอบสวนส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์และบริกำรธนำณัติ  ผู้มีสิทธิ               

ขอสอบสวน  ระยะเวลำกำรขอสอบสวนซึง่จะตอ้งขอสอบสวนภำยใน 6 เดือนนับถัด
จำกวันที่ฝำกส่ง ยกเว้นกำรขอสอบสวนไปรษณีย์ด่วนพิเศษซึ่งจะต้องขอสอบสวน
ภำยใน 4 เดือน    

o เง่ือนไข หลักเกณฑ์ควำมรับผิดชอบและกำรชดใช้ค่ำเสียหำยส ำหรับส่ิงของส่งทำง
ไปรษณีย์ และบริกำรธนำณัติซึ่งสูญหำยหรือเสียหำยเพรำะควำมผิดของทำงกำร
ไปรษณีย์  ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินชดใช้ค่ำเสียหำยและระยะเวลำที่ต้องไปติดต่อขอรับ
เงินชดใช้ค่ำเสียหำย  กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยกับผู้ที่ขอรับประกันเกินรำคำจริง 

o หลักเกณฑ์กำรไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยในกรณีต่ำงๆ และกำรห้ำมน ำควำมเสียหำย
ทำงอ้อม ควำมเสียหำยทำงจิตใจ  ควำมเสียหำยต่อเนื่องและควำมเสียหำยเพรำะ
ขำดผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับอนัเกดิจำกกำรสูญหำย เสียหำยหรือล่ำช้ำมำค ำนวณ
รวมเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำย 
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Executive Summary 
 

Postal Directive is a collection of  rules, regulations, orders or 
announcements relating to the provisions of postal services that 
generally upholds 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. 2557 
in replacement of the B.E. 2553 version  to be effective as from 17 
April 2014. Some detailed regulations have been made adjustments 
to comply with the present UPU Acts (the 25th  UPU Congress, Doha, 
24 September – 15 October 2012)   and postal business environment at 
this time, highlighting customer satisfaction in particular. 

Postal Directive B.E. 2557,  focusing on postal and  postal money 
order services, comprises 9 parts as follows: 

 Part 1   General provision  This part includes definition 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.   
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 Part 2   Dispatch of postal items  This embraces: 
o Types of postal items which contain 3 types, i.e. letter-

post items (namely letters, postcards, printed matters, 
small packets and  items for the blind), postal parcels and 
EMS. 

o Specific provisions in dispatch of postal items dictating 
Thailand Post’s monopoly according to the Postal Act B.E. 
2477,  i.e. letters and postcards and the exempted cases 
where letters and postcards are dispatched by any other 
means 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 the Postal Act B.E. 2477 
exempted otherwise. 

o Prohibited items and Thailand Post’s persecution for items 
posted against the Postal Act B.E. 2477’s rules and penalty 
measurements. 

o Items with special acceptance conditions, i.e. valuables, 
dutiable or confiscated items in the country of destination, 
items subject to  customs control, etc. These items shall 
be admitted only when complied with Thailand Post’s 
regulations and conditions. 

o Remailed items. 

 Part 3   Postage stamps  This part involves definitions of “postage  
stamps”, international reply coupons, use of postage stamps, 
invalid postage stamps, crimes in its use such as the use of 
cancelled stamps, counterfeiting in view of adding forged high value, 
etc. 

 

Postact pon.indd   6 4/9/57 BE   11:31 AM



7

 

7 
 

 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, treatment undertaken by Thailand Post where 
posted items are found to be either unpaid or underpaid, 
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, presenting no hazards either to officials or 
soil/damage to 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 and postcodes.  

o Standardized items 

 Part 6  Postal operation  This part entails various operation 
processes  which include acceptance, dispatch and delivery, 
definition of addressee, and treatment of undeliverable items. 
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 Part 7 Postal services  This part includes a definition of “postal 
services” and their classification, viz. 
o Basic services comprising letter-post items (namely 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: ordinary money orders, EMS money 
orders, electronic money orders; principle rules and conditions 
relating to money orders, for instance, validity period, 
maximum amount and currency as specified by Thailand 
Post; Thailand Post’s liability for the amount prescribed on 
the money order. 

o Supplementary services for postal money orders, 
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 
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money orders caused by postal administrations, 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.   
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หมวด 1  
ทั่วไป 

 
ข้อ 1 ไปรษณียนิเทศ คือ สมุดกฎ ข้อบังคับ ค าส่ัง หรือประกาศว่าด้วยการไปรษณีย์ทั่วไป 

อันพึงต้องปฏิบตัิตามความในพระราชบญัญัติไปรษณีย์ พทุธศกัราช 2477 หรือตาม
สัญญาสากลไปรษณีย ์1,2  

ข้อ 2 การจัดท าและการเปล่ียนแปลงแก้ไขตัดทอนเพิ่มเติมหรือยกเลิกเพิกถอนไปรษณียนิเทศ
เพื่อใช้ประกอบกับพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ 3  

 ไปรษณียนิเทศนั้น เม่ือได้รับอนุมัติของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร และได้โฆษณาแล้ว ใหใ้ช้บังคับได ้4   

ข้อ 3 ภายใต้พระราชบัญญัตไิปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ประกอบพระราชกฤษฎีกาก าหนด
อ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546 ให้บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีอ านาจในการด าเนินกิจการไปรษณีย์ และธุรกิจอื่นอันเกี่ยวกับ
กิจการไปรษณีย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกันหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการ
ไปรษณีย์และได้รับการยกเว้น  มี สิทธิพิ เศษ หรือได้ รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477  

 
 
1  มาตรา 4(12) แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 
2  สัญญาสากลไปรษณียห์รือในปัจจุบันเรียกว่าอนุสัญญาสากลไปรษณีย์เป็นบทบัญญัติของสหภาพสากลไปรษณีย์ (ทบวงการช านัญ

พิเศษหน่ึงของสหประชาชาติ) ที่ว่าด้วยการให้บริการไปรษณีย์ซึ่งประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการให้บริการไปรษณียร์ะหว่างกัน 

3 มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546  
4    มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477   
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ในไปรษณียนิเทศฉบับนี้ 
“บริษัท”   หมายความว่า   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
“กิจการไปรษณีย์” หมายความว่า  การตั้งที่ท าการไปรษณีย์ และการด าเนินการตา่งๆ 

เกี่ยวกับการรับ รวบรวม ส่ง จ่าย และส่งมอบ
ไปรษณียภัณฑ์ตามพระราชบัญญัต ิไปรษณีย์ 
พุทธศักราช 2477  

“พนักงาน”   หมายความว่า   ลูกจ้างของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
“ท่ีท าการ”  หมายความว่า   ท่ีท าการที่เป็นของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

หรื ออยู่ภ าย ใต้ก า รควบคุมดูแลของบริษั ท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

ข้อ 4    คณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ประกอบดว้ย5  
 4.1 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นประธานกรรมการ 
 4.2 ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ 
 4.3 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎกีา เป็นกรรมการ 

 4.4  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการ
เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ในกิจการ
หรือสาขาวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการไปรษณีย์หนึ่งคนเป็นกรรมการ 

 4.5 ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
5  มาตรา 5  แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546   
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ข้อ 5 คณะกรรมการกิจการไปรษณีย์มีอ านาจในการอนุญาต การวินิจฉัย การออกข้อบังคับ
ต่างๆ ของคณะกรรมการการส่ือสารแห่งประเทศไทย 6  การจัดท าไปรษณียนิเทศ การ
ท าความตกลงกับต่างประเทศในกิจการไปรษณีย์และการออกค าส่ังใดๆ ของผู้ว่าการ
การส่ือสารแห่งประเทศไทย7 ที่มีลักษณะเป็นค าส่ังทางปกครองซึ่งอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  มาตรา 4  แห่งพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519  (ปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเง่ือนเวลา          
ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ยกเลิกต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2546)  ประกอบ
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 อ านาจของคณะกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 9  มาตรา 11 มาตรา 17  มาตรา 21  มาตรา 27  มาตรา 33  มาตรา 35 และมาตรา 51 

7   มาตรา 4  แห่งพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2519 (ปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเ งื่อนเวลา
ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.  2546  ก าหนดให้ยกเลิก ตั้งแต่วันที่  14 สิงหาคม 2546) 
ประกอบพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทยมีอ านาจออกค าสั่งทางปกครองเป็นไป
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 12  มาตรา 25  มาตรา 36  มาตรา 40  มาตรา 42  มาตรา 48  และมาตรา 73           

8  มาตรา 6  แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546 “ให้อ านาจ     
ในการอนุญาต การวินิจฉัย การออกข้อบังคับต่างๆ ของคณะกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย  อ านาจในการจัดท า 
ไปร ษณีย นิเทศ การ ท าความ ตกลงกับ ต่า งปร ะเทศในกิจการ ไป รษณีย์  แ ละการ ออกค าสั่ งใดๆ  ของผู้ ว่ า การ
การสื่อสารแห่งประเทศไทยที่มีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครอง ซึ่งอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 
เป็นอ านาจของคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์” 
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หมวด 2 
การส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ 

  

สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ 

ข้อ 6 ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 6.1 ไปรษณียภัณฑ์ หมายถึง  ข่าวสารหรือส่ิงของซึ่งฝากส่งเข้าสู่ทางไปรษณีย์ตาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของไปรษณียภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดังนี้ 
   6.1.1 จดหมาย 
   6.1.2 ไปรษณียบัตร 
   6.1.3 ของตีพิมพ์ 
   6.1.4 พัสดุย่อย  
   6.1.5 เครื่องอ่านส าหรับคนเสียจักษุ 
 6.2 พัสดุไปรษณีย์ หมายถึง หีบหอ่บรรจุส่ิงของ ตวัอยา่งสินค้า หรือสินคา้ซึ่งฝากส่ง

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของพัสดไุปรษณีย ์
 6.3 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หมายถึง ส่ิงต่างๆ เช่น ข่าวสาร เอกสารธุรกิจการค้า ส่ิงพิมพ์ 

ตัวอย่างสินค้า สินคา้ เปน็ตน้ ซึ่งฝากส่งตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ 

 ทั้งนี้ บริษัทอาจปรับเปล่ียนประเภทของส่ิงของส่งทางไปรษณีย์หรือเปิดให้บริการใหม่
ได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 7 สิ ่งของส่งทางไปรษณีย์ให ้ถือว่าอยู ่ในทางไปรษณีย ์ตั ้งแต่เวลาที ่ได้สอดลงใน           
ตู้ไปรษณีย์ หรือได้มอบให้แก่พนักงานจนถึง เวลาที ่ได้จ ่ายให้ผู้รับหรือจ่ายคืน        
ผู้ฝากส่งหรือได้จัดการเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ไปรษณีย์บัญญัติไว้  
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 ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่อยู่ในทางไปรษณีย์ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฝากส่งเสมอจนกว่า
จะได้จ่ายให้ผู้รับ  เว้นแต่ส่ิงของนั้นจะถูกยึดตามกฎหมายของประเทศต้นทาง กลางทาง
หรือปลายทาง  

ข้อ 8 บริษัทจะรับผิดชอบต่อส่ิงของส่งทางไปรษณีย์เม่ืออยู่ ในทางไปรษณีย์เท่านั้น          
หากส่ิงของนั้นได้พ้นทางไปรษณีย์ไปแล้ว ถือว่าความรับผิดชอบเป็นอันส้ินสุดลง 

ข้อ 9 บริษัทไม่จ าเป็นต้องรับผิดในการที่ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่อยู่ในทางไปรษณีย์สูญหาย    
ส่งผิด เนิ่นช้า แตกหัก หรือบุบสลาย เว้นไว้แต่ในกรณีพิเศษที่มีกฎหมายหรือ         
กฎข้อบังคับระบุไว้แจ้งชัด  

ข้อ 10 หากปรากฏว่าส่ิงบรรจุภายในส่ิงของส่งทางไปรษณีย์เกิดการเสียสภาพหรือเน่าเหม็น 
ในระหว่างทางไปรษณีย์จนอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่พนักงานหรืออาจท าให้ส่ิงของ   
ส่งทางไปรษณีย์อื่นๆ หรืออุปกรณ์ไปรษณีย์เปรอะเป้ือนหรือเสียหาย บริษัทจะส่ัง
ท าลายหรือจัดการอย่างใดตามที่เห็นสมควรแก่ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์นั้นก่อนก าหนด 
ก็ได้  

ข้อก าหนดเฉพาะในการส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ 

ข้อ 11 เม่ือบริษัทได้จัดการไปรษณีย์ขึ้นที่ใดแล้ว ห้ามมิให้บุคคลซึ่งไม่ได้รับอ านาจตาม
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 หรือกฎหมายอื่น ส่ง จัดให้ส่ง ฝาก ส่งมอบ
ให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้ไปส่ง น าส่ง หรือกระท าการอื่นเกี่ยวกับการน าส่งจดหมายหรือ
ไปรษณียบัตรโดยทางอื่นนอกจากทางไปรษณีย์ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ 1 

 11.1 จดหมายหรอืไปรษณียบัตรไม่เกนิสามฉบบัที่ฝากผู้เดนิทาง โดยผู้รบัฝากนัน้มิได้
รับเงินเดือน ค่าจ้าง รางวัล หรือผลประโยชนอ์ย่างใดๆ ในการนั้น  

 
 
 
 
 

1  มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์    
ของบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด  พ.ศ. 2546 
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1  มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์    
ของบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด  พ.ศ. 2546 
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 11.2 จดหมายหรือไปรษณียบัตรที่ได้จัดให้ผู้เดินหนังสือพิเศษถือไปและเกี่ยวข้อง
ด้วยกิจธุระของผู้ฝากหรือผู้รับจดหมายหรือไปรษณียบัตรนั้นโดยเฉพาะและ         
ผู้เดินหนังสือนั้นต้องห้ามมิให้รับจดหมายหรือไปรษณียบัตรจากผู้อื่น หรือ
น าส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรให้แก่ผู้อื่น 

11.3 จดหมายหรือไปรษณียบัตรที่ เกี่ยวข้องเฉพาะสินค้า หรือทรัพย์สินที่ ส่งไป     
โดยทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ซึ่งจะต้องส่งมอบพร้อมกับสินค้า หรือ
ทรัพย์สินนั้นโดยมิต้องเสียค่าจ้าง รางวัล หรือได้ผลประโยชน์อย่างใดในการ
น าไป หรือ ส่งมอบจดหมายหรือ ไปรษณียบัตรนั้น แต่จดหมาย หรือ
ไปรษณียบัตรนั้น ต้องให้เจ้าพนักงาน (พนักงาน) ตรวจดูได้ และ ต้องมีค าว่า 
"จดหมายของผู้รับตราส่ง" หรือถ้อยค าอย่างอื่นท านองเดียวกัน 

สิ่งของนอกทางไปรษณีย์ 

ข้อ 12 ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ห้าม         
มิให้บุคคลต่อไปนี้น าส่ง รับ รวบรวม หรือส่งมอบจดหมายหรือไปรษณียบัตร แม้ว่าตน
จะมิได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง รางวัล หรือผลประโยชน์อย่างใด ๆ กล่าวคือ 2  
12.1 ผู้ท าการรับขนของหรือคนโดยสารโดยปกติ รวมทั้งผู้ขับ ลูกจ้าง หรือตัวแทน

ของบุคคลนั้น ๆ ด้วย  เว้นแต่จดหมายหรือไปรษณียบัตรอันเกี่ยวข้องกับของ
ซึ่งรับขนนั้น 

 12.2 เจ้าของ นาย ผู้บังคับการ หรือกะลาสีเรือ หรืออากาศยานที่ผ่าน หรือแล่นไป 
ตามแม่น้ าล าคลอง  หรือในอากาศภายในราชอาณาจักร หรือแล่นผ่านไปตาม
ฝ่ังทะเล หรือระหว่างท่าเรือ หรือที่ใดๆ ภายในราชอาณาจักร หรือระหว่างที่ใดๆ 
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของบุคคลนั้นๆ 
เว้นแต่จดหมายหรือไปรษณียบัตรนั้นเกี่ยวกับของที่รับขนนั้น หรือเป็น
จดหมายหรือไปรษณียบัตรที่ได้รับไว้เพื่อน าส่งไปโดยได้รับอ านาจจากบริษัท 

    
2 มาตรา 7   แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ  สิทธิ และ
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ข้อ 13 ผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนตอ่มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญตัิไปรษณีย์ พุทธศกัราช 2477 คือ3 
 13.1 น าส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยทางอืน่นอกจากทางไปรษณีย์ภายในเขต

ซึ่งบริษัทมีสิทธิพิเศษทีจ่ะท าการนี้ได้ฝ่ายเดียว  
 13.2 กระท าการอยา่งใดๆ ที่เกี่ยวแก่การน าส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยทางอื่น

นอกจากทางไปรษณีย์ภายในเขตซึง่บริษทัมีสิทธพิิเศษทีจ่ะท าการนี้ได้ฝ่ายเดียว  
13.3 ส่งหรือขอให้รับหรือส่งมอบจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อให้ส่งไปโดยทางอื่น

นอกจากทางไปรษณีย์ภายในเขตซึ่งบริษัทมีสิทธิพิเศษที่จ ะท าการนี้ได้           
ฝ่ายเดียว  

13.4 รวบรวมจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อส่งไปทางอื่นนอกจากทางไปรษณีย์ 
เว้นแต่ได้สิทธิพิเศษดังกล่าวข้างต้น  

ผู้นั้นมีความผิดต ้องระวางโทษตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัต ิไปรษณีย์
พุทธศักราช 2477 

ข้อ 14 ผู้ใดน าส่ง รับ ขอให้รับ หรือส่งมอบจดหมายหรือไปรษณียบัตร หรือรวบรวมจดหมายหรือ
ไปรษณียบัตรเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 
2477 ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์
พุทธศักราช 2477 

ข้อ 15 จดหมายนอกทางไปรษณีย์นั้นจะใส่ห่อซองปิดผนึกหรือเปิดผนึก หรือมิได้ใส่ห่อหรือ
ซองก็ตามย่อมไม่ได้รับสิทธิยกเว้นแต่ประการใด ถ้าใส่ห่อหรือซองจะนับห่อหรือซอง
หนึ่งเป็นจดหมายฉบับหนึ่ง เว้นแต่ในห่อหรือซองนั้นมีจดหมายรวมกันอยู่หลายฉบับ  
จะนับแยกออกเป็นฉบับๆ ตามจ านวนจดหมายที่มีอยู่  

 
 
 
3 มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์  พุทธศักราช 2477 ประกอบมาตรา 4  แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ  และ
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สิ่งของในห่อซองเดียวกัน 

ข้อ 16 ผู้ใดรวบรวมจดหมายหรือไปรษณียบัตรหลายฉบับถึงบุคคลหลายคนเข้าในห่อหรือ         
ซองเดียวกันเพื่อส่งทางไปรษณีย์เป็นห่อจดหมายหรือตนรู้อยู่แล้ว ขอให้รับหรือ            
ส่งมอบจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อให้ส่งเป็นห่อจดหมาย  เว้นแต่ได้สิทธิพิเศษ
ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ผู้นั้นมีความผิด        
ต้องระวางโทษตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477  

ข้อ 17 การรวบรวมจดหมายหรือไปรษณียบัตรหลายฉบับจากผู้ฝากส่งรายเดียวกันส่งถึงผู้รับ   
รายเดียวกัน หรือรวบรวมจดหมายหรือไปรษณียบัตรถึงผู้รับหลายราย แต่ผู้รับทั้งหมด
นั้นอาศัยอยู่กับผู้รับตามจ่าหน้าห่อหรือซองใหญ่ไม่ถือว่าเป็นความผิด 

ข้อ 18 การฝากส่งไปรษณียภัณฑต์่างชนดิรวมไปในห่อซองเดียวกันจะกระท าได้เฉพาะเท่าที่ได้รับ
อนุญาตจากบริษัท 

สิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ 

ข้อ 19 ส่ิงของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติไปรษณีย์ 
พุทธศักราช 2477 มีดังต่อไปนี้  
19.1 วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกันพอ หรือวัตถุระเบิด หรือส่ิงโสโครก หรือ            

ส่ิงมีพิษ หรือสัตว์มีชีวิต หรือส่ิงของที่มีสภาพอันน่าจะก่อให้เกิดอันตราย หรือ
เสียหายแก่ไปรษณียภัณฑ์ในระหว่างส่งทางไปรษณีย์ หรือแก่เจ้าพนักงาน  
เว้นไว้แต่จะมีข้อบังคับหรือเง่ือนไขกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น 4        

4     มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์  พุทธศักราช 2477 ประกอบมาตรา 4  แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และ
ประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  พ.ศ. 2546   
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สิ่งของในห่อซองเดียวกัน 

ข้อ 16 ผู้ใดรวบรวมจดหมายหรือไปรษณียบัตรหลายฉบับถึงบุคคลหลายคนเข้าในห่อหรือ         
ซองเดียวกันเพื่อส่งทางไปรษณีย์เป็นห่อจดหมายหรือตนรู้อยู่แล้ว ขอให้รับหรือ            
ส่งมอบจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อให้ส่งเป็นห่อจดหมาย  เว้นแต่ได้สิทธิพิเศษ
ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ผู้นั้นมีความผิด        
ต้องระวางโทษตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477  

ข้อ 17 การรวบรวมจดหมายหรือไปรษณียบัตรหลายฉบับจากผู้ฝากส่งรายเดียวกันส่งถึงผู้รับ   
รายเดียวกัน หรือรวบรวมจดหมายหรือไปรษณียบัตรถึงผู้รับหลายราย แต่ผู้รับทั้งหมด
นั้นอาศัยอยู่กับผู้รับตามจ่าหน้าห่อหรือซองใหญ่ไม่ถือว่าเป็นความผิด 

ข้อ 18 การฝากส่งไปรษณียภัณฑต์่างชนดิรวมไปในห่อซองเดียวกันจะกระท าได้เฉพาะเท่าที่ได้รับ
อนุญาตจากบริษัท 

สิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ 

ข้อ 19 ส่ิงของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติไปรษณีย์ 
พุทธศักราช 2477 มีดังต่อไปนี้  
19.1 วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกันพอ หรือวัตถุระเบิด หรือส่ิงโสโครก หรือ            

ส่ิงมีพิษ หรือสัตว์มีชีวิต หรือส่ิงของที่มีสภาพอันน่าจะก่อให้เกิดอันตราย หรือ
เสียหายแก่ไปรษณียภัณฑ์ในระหว่างส่งทางไปรษณีย์ หรือแก่เจ้าพนักงาน  
เว้นไว้แต่จะมีข้อบังคับหรือเง่ือนไขกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น 4        

4     มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์  พุทธศักราช 2477 ประกอบมาตรา 4  แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และ
ประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  พ.ศ. 2546   
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19.2 ไปรษณียภัณฑ์อันเห็นได้ประจักษ์ว่ามีถ้อยค า เครื่องหมาย หรือลวดลายเป็น

เส้ียนหนามแผ่นดิน หรือหยาบช้า ลามก หรือเป็นที่ยุยงส่งเสริมให้มีการก าเริบ 
หรือหยาบคาย หรือขู่เข็ญ หรือกรรโชก หรือผรุสวาทอย่างร้ายแรง หรือ                
ส่ิงอื่นๆ ท่ีผิดกฎหมาย 5 

ข้อ 20 ไปรษณียภัณฑ์ใดที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นการฝ่าฝืนตอ่บทบญัญัติแหง่พระราชบัญญัติไปรษณีย์ 
พุทธศักราช 2477 นี้  บริษัทอาจมีค าส่ังตามควรแก่กรณี  กล่าวคือ 6 
20.1  ให้กักไว้ หรือส่งต่อไป หรือส่งกลับคืนไปยังผู้ฝาก หรือให้จ าหน่ายเป็นอย่างอื่น 
20.2  ให้เปิดตรวจหรือท าลายเสียได้ถ้าจ าเป็น และเม่ือท าลายแล้วให้แจ้งไปให้               

ผู้ฝากทราบ 
20.3  ให้ส่งตรงไปยังพนักงานเจ้าหน้าท่ี เม่ือมีเหตุสงสัยว่าเป็นความผิดอาญา         

เพื่อจัดการฟ้องร้อง  

ข้อ 21 ผู้ใดส่ง ขอให้รับ หรือจัดท าขึ้นแล้วส่งไปเพื่อให้ ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือส่ิงใดๆ                
ทางไปรษณีย์เป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 23 หรือ 24 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์
พุทธศักราช 2477 ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติ
ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477  7 

ข้อ 22 นอกจากส่ิงของต้องห้ามที่ก าหนดในข้อ 19 แล้ว  ยังให้ถือว่าส่ิงต่อไปนี้เป็นส่ิงของ
ต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ 
  22.1 ส่ิงเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่คณะกรรมการควบคุม        

ส่ิงเสพติดระหว่างประเทศก าหนด หรือยาอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับ 
อนุญาตและถือเป็นส่ิงของต้องห้ามในประเทศปลายทาง 

 

5  มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช  2477 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และ
ประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  พ.ศ. 2546   

6  มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477  ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ  และ
ประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  พ.ศ. 2546 

7 มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และ
ประโยชน์ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  พ.ศ. 2546 
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19.2 ไปรษณียภัณฑ์อันเห็นได้ประจักษ์ว่ามีถ้อยค า เครื่องหมาย หรือลวดลายเป็น

เส้ียนหนามแผ่นดิน หรือหยาบช้า ลามก หรือเป็นที่ยุยงส่งเสริมให้มีการก าเริบ 
หรือหยาบคาย หรือขู่เข็ญ หรือกรรโชก หรือผรุสวาทอย่างร้ายแรง หรือ                
ส่ิงอื่นๆ ท่ีผิดกฎหมาย 5 

ข้อ 20 ไปรษณียภัณฑ์ใดที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นการฝ่าฝืนตอ่บทบญัญัติแหง่พระราชบัญญัติไปรษณีย์ 
พุทธศักราช 2477 นี้  บริษัทอาจมีค าส่ังตามควรแก่กรณี  กล่าวคือ 6 
20.1  ให้กักไว้ หรือส่งต่อไป หรือส่งกลับคืนไปยังผู้ฝาก หรือให้จ าหน่ายเป็นอย่างอื่น 
20.2  ให้เปิดตรวจหรือท าลายเสียได้ถ้าจ าเป็น และเม่ือท าลายแล้วให้แจ้งไปให้               

ผู้ฝากทราบ 
20.3  ให้ส่งตรงไปยังพนักงานเจ้าหน้าท่ี เม่ือมีเหตุสงสัยว่าเป็นความผิดอาญา         

เพื่อจัดการฟ้องร้อง  

ข้อ 21 ผู้ใดส่ง ขอให้รับ หรือจัดท าขึ้นแล้วส่งไปเพื่อให้ ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือส่ิงใดๆ                
ทางไปรษณีย์เป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 23 หรือ 24 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์
พุทธศักราช 2477 ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติ
ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477  7 

ข้อ 22 นอกจากส่ิงของต้องห้ามที่ก าหนดในข้อ 19 แล้ว  ยังให้ถือว่าส่ิงต่อไปนี้เป็นส่ิงของ
ต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ 
  22.1 ส่ิงเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่คณะกรรมการควบคุม        

ส่ิงเสพติดระหว่างประเทศก าหนด หรือยาอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับ 
อนุญาตและถือเป็นส่ิงของต้องห้ามในประเทศปลายทาง 

 

5  มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช  2477 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และ
ประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  พ.ศ. 2546   

6  มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477  ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ  และ
ประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  พ.ศ. 2546 

7 มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และ
ประโยชน์ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  พ.ศ. 2546 
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22.2    ส่ิงลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม   
22.3 ส่ิงของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 
22.4 ธนบัตร 
22.5 ส่ิงของอื่นๆ ซึ่งเป็นส่ิงของต้องห้ามน าเข้าหรือเผยแพร่ในประเทศปลายทาง 
22.6 เอกสารซึ่งมีลักษณะเป็นข่าวสารส่วนตัวซึ่งแลกเปล่ียนระหว่างบุคคลอื่นที่
 นอกเหนือไปจากผู้ฝากส่งและผู้รับ หรือบุคคลที่อาศัยอยู่กับผู้ฝากส่งและผู้รับ 
22.7 วัตถุไวไฟ หรือสินค้าอันตรายอื่นๆ 
22.8 อุปกรณ์ระเบิดที่ไม่มีแรงระเบิดและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งระเบิด
 มือที่ไม่มีแรงระเบิด ปลอกกระสุนที่ไม่มีแรงระเบิดและส่ิงที่คล้ายคลึงกัน 

ข้อ 23 บริษัทอาจก าหนดส่ิงของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์เพิ่มนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 19 
และข้อ 22 

ข้อ 24 ส่ิงของต้องห้ามบางประเภทอาจฝากส่งเข้าสู่ทางไปรษณีย์ได้ ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนด   

สิ่งของที่มีเง่ือนไขการฝากส่งพิเศษ 

ข้อ 25 เหรียญกษาปณ์ พันธบัตร เอกสารส่ังจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือทุกชนิด   ทองค าขาว ทองค า
หรือเงินซึ่งท าเป็นรูปพรรณแล้วหรือไม่ก็ตาม หินมีค่า เครื่องเพชรพลอย  หรือสิ่งของมี
ค่าอื่นๆ ต้องฝากส่งโดยใช้บริการไปรษณีย์รับประกัน ยกเว้นกรณีที่ปลายทางไม่มี
หรือไม่ยอมรับบริการไปรษณีย์รับประกันตามที่บริษัทประกาศก าหนด  

ข้อ 26 ส่ิงของต้องภาษีอากรหรือต้องก ากัดในการน าเข้า ณ ประเทศปลายทาง หากจะฝาก
ส่งเป็นไปรษณียภัณฑ์ชนิดจดหมายจะฝากส่งได้เฉพาะถึงประเทศปลายทางที่ยอมรับ
ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ฝากส่งจะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อน บริษัทไม่รับผิดชอบ
ต่อผลเสียที่เกิดจากการเลือกฝากส่งเป็นไปรษณียภัณฑ์ชนิดจดหมายดังกล่าว  
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ข้อ 27  ส่ิงต่อไปนี้ต้องผ่านการตรวจสอบจากพนกังานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรไปรษณีย์หรือด่าน
ศุลกากรอื่นที่มีอ านาจซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดกับที่ท าการที่จะฝากส่งเสียก่อนจึงจะฝากส่งเข้าสู่
ทางไปรษณีย์ได้ 
27.1  ส่ิงของต้องก ากัดในการส่งออก (ส่ิงของที่มีประกาศหรือกฎหมายบังคับว่า         

การส่งออกจะต้องได้รับอนุญาตก่อน) 
27.2  ส่ิงของต้องเสียภาษีอากรขาออก ค่าภาคหลวงหรือค่าภาษีการค้าในการ
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ข้อ 28  บริษัทอาจไม่รับฝาก ส่งต่อหรือน าจ่ายไปรษณียภัณฑ์ที่มีต้นก าเนิดอยู่ในต่างประเทศและ
น ามาฝากส่งในประเทศไทยเพื่อน าจ่ายในประเทศไทยหรือเพื่อให้ส่งไปน าจ่ายใน
ประเทศอื่น 
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หมวด 3 
ตราไปรษณียากร 

  

 ข้อ 29  ตราไปรษณียากร คือ บัตรตราใด ๆ ซึ่งรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นค่าไปรษณียากร 
หรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือจ านวนเงินที่จะต้องเสียในการส่งไปรษณียภัณฑ์ รวมท้ัง 
ตราไปรษณียากรส าหรับผนกึ หรือตราไปรษณียากรที่พิมพ์ ดุน หรือแสดงไว้โดยวิธีอื่น
บนซอง กระดาษห่อ ไปรษณียบัตรหรือส่ิงอื่นๆ 1 

ข้อ 30 วิมัยบัตร คือ  บัตรซึ่งส านักงานระหว่างประเทศ  สหภาพสากลไปรษณีย์จัดท าขึ้น
เพื่อให้ประเทศสมาชิกของสหภาพสากลไปรษณีย์น าไปจ าหนา่ยแก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ซื้อ
ส่งวิมัยบัตรให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดในต่างประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพสากลไปรษณีย์
เพื่อให้ ผู้นั้นน าไปขอแลกรับดวงตราไปรษณียากรหรืออุปกรณ์เครื่องเขียนของ
ไปรษณีย์ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ของประเทศนั้นได้เป็นจ านวนเท่ากับค่าไปรษณียากร
อัตราต่ าสุดส าหรับจดหมายธรรมดาทางอากาศจากประเทศนั้นไปยังต่างประเทศ   

ส าหรับวิมัยบัตรจากต่างประเทศท่ีมาแลกรับ ณ ท่ีท าการสามารถแลกรับเป็นดวงตรา
ไปรษณียากรได้ตามอัตราที่บริษัทก าหนด 

การใช้ตราไปรษณียากร 

ข้อ 31 ตราไปรษณียากรใช้ส าหรับผนึกบนห่อซองส่ิงของส่งทางไปรษณีย์หรือแบบพิมพ์อื่นๆ 
เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงการช าระค่าบริการ 

   
1 มาตรา 4 (9) แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477  

21 
 

หมวด 3 
ตราไปรษณียากร 

  

 ข้อ 29  ตราไปรษณียากร คือ บัตรตราใด ๆ ซึ่งรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นค่าไปรษณียากร 
หรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือจ านวนเงินที่จะต้องเสียในการส่งไปรษณียภัณฑ์ รวมทั้ง 
ตราไปรษณียากรส าหรับผนกึ หรือตราไปรษณียากรที่พิมพ์ ดุน หรือแสดงไว้โดยวิธีอื่น
บนซอง กระดาษห่อ ไปรษณียบัตรหรือส่ิงอื่นๆ 1 

ข้อ 30 วิมัยบัตร คือ  บัตรซึ่งส านักงานระหว่างประเทศ  สหภาพสากลไปรษณีย์จัดท าขึ้น
เพื่อให้ประเทศสมาชิกของสหภาพสากลไปรษณีย์น าไปจ าหนา่ยแก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ซื้อ
ส่งวิมัยบัตรให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดในต่างประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพสากลไปรษณีย์
เพื่อให้ ผู้นั้นน าไปขอแลกรับดวงตราไปรษณียากรหรืออุปกรณ์เครื่องเขียนของ
ไปรษณีย์ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ของประเทศนั้นได้เป็นจ านวนเท่ากับค่าไปรษณียากร
อัตราต่ าสุดส าหรับจดหมายธรรมดาทางอากาศจากประเทศนั้นไปยังต่างประเทศ   

ส าหรับวิมัยบัตรจากต่างประเทศท่ีมาแลกรับ ณ ท่ีท าการสามารถแลกรับเป็นดวงตรา
ไปรษณียากรได้ตามอัตราที่บริษัทก าหนด 

การใช้ตราไปรษณียากร 

ข้อ 31 ตราไปรษณียากรใช้ส าหรับผนึกบนห่อซองส่ิงของส่งทางไปรษณีย์หรือแบบพิมพ์อื่นๆ 
เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงการช าระค่าบริการ 

   
1 มาตรา 4 (9) แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477  

21 
 

หมวด 3 
ตราไปรษณียากร 

  

 ข้อ 29  ตราไปรษณียากร คือ บัตรตราใด ๆ ซึ่งรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นค่าไปรษณียากร 
หรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือจ านวนเงินที่จะต้องเสียในการส่งไปรษณียภัณฑ์ รวมทั้ง 
ตราไปรษณียากรส าหรับผนกึ หรือตราไปรษณียากรที่พิมพ์ ดุน หรือแสดงไว้โดยวิธีอื่น
บนซอง กระดาษห่อ ไปรษณียบัตรหรือส่ิงอื่นๆ 1 

ข้อ 30 วิมัยบัตร คือ  บัตรซึ่งส านักงานระหว่างประเทศ  สหภาพสากลไปรษณีย์จัดท าขึ้น
เพื่อให้ประเทศสมาชิกของสหภาพสากลไปรษณีย์น าไปจ าหนา่ยแก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ซื้อ
ส่งวิมัยบัตรให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดในต่างประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพสากลไปรษณีย์
เพื่อให้ ผู้นั้นน าไปขอแลกรับดวงตราไปรษณียากรหรืออุปกรณ์เครื่องเขียนของ
ไปรษณีย์ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ของประเทศนั้นได้เป็นจ านวนเท่ากับค่าไปรษณียากร
อัตราต่ าสุดส าหรับจดหมายธรรมดาทางอากาศจากประเทศนั้นไปยังต่างประเทศ   

ส าหรับวิมัยบัตรจากต่างประเทศท่ีมาแลกรับ ณ ท่ีท าการสามารถแลกรับเป็นดวงตรา
ไปรษณียากรได้ตามอัตราที่บริษัทก าหนด 

การใช้ตราไปรษณียากร 

ข้อ 31 ตราไปรษณียากรใช้ส าหรับผนึกบนห่อซองส่ิงของส่งทางไปรษณีย์หรือแบบพิมพ์อื่นๆ 
เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงการช าระค่าบริการ 

   
1 มาตรา 4 (9) แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477  

Postact pon.indd   21 4/9/57 BE   11:31 AM



22

22 
 

ข้อ 32 ดวงตราไปรษณียากรที่พิมพ์บนไปรษณียบัตรและจดหมายอากาศจะใช้เป็น                   
ค่าไปรษณียากรได้เฉพาะส าหรับไปรษณียบัตรและจดหมายอากาศนั้นๆ เท่านั้น        
หากตัดออกจากไปรษณียบัตรหรือจดหมายอากาศดังกล่าวแล้วจะน าไปใช้ช า ระ
ค่าบริการไม่ได้   

ข้อ 33 ส่ิงต่อไปนี้ใช้ช าระค่าบริการไม่ได้  
33.1 ตราไปรษณียากรที่ช ารุด  ลบเลือน  ฉีกขาด หรือไม่ครบสภาพ 
33.2 ตราไปรษณียากรที่มีตราประทับขีดฆ่าแล้ว หรือมีตัวอักษรหรือเครื่องหมายประทับ 

ปรุ หรือเขียนเพิ่มเติมลงไว้ 
33.3 ตราไปรษณียากรที่ผ่านกรรมวิธีเพื่อมิใหส้ามารถประทับตราขีดฆ่าได้ หรือเพื่อให้

สามารถลบรอยประทับตราขีดฆ่าได้ในภายหลัง 
33.4 ตราไปรษณียากรต่างประเทศ 
33.5 อากรแสตมป์หรือแสตมป์ฤชากร 
33.6 ตราผนึกเพื่อเป็นที่ระลึก ตราผนึกเพื่อการกุศลหรือตราผนึกอื่นๆ 

ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ใดผนึกตราไปรษณียากรหรือตราผนึกดังกล่าวจะถือเสมือนหนึ่ง
ยังไม่ได้ช าระค่าบริการ หรือช าระบางส่วนถ้ามีตราไปรษณียากรที่ใช้ได้ผนึกรวมอยู่ด้วย 

ความผิดเกี่ยวกับตราไปรษณียากร 

ข้อ 34 ผู้ใดใช้ตราไปรษณียากรซึ่งมีเครื่องหมายแสดงว่าตราไปรษณียากรนั้นได้ใช้แล้ว ผู้นั้น        
มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 
2477 

ข้อ 35 ผู้ใดท าปลอมหรือแปลงตราไปรษณียากรซึ่งใช้ส าหรับการไปรษณีย์ให้ผิดไปจากเดิม
เพื่อให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง  ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 254 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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ข้อ 36 ผู้ใดลบ ถอน หรือกระท าด้วยประการใดๆ แก่ตราไปรษณียากรที่มีเครื่องหมายหรือ
การกระท าอย่างใดแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้วเพื่อให้ใช้ได้อีก ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษ 
ตามมาตรา 256 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

ข้อ 37 ผู้ใดใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปล่ียน หรือเสนอแลกเปล่ียนซึ่งตราไปรษณียากรอนัเกิด
จากการกระท าตามข้อ 35 หรือข้อ 36 ไม่ว่าการกระท านั้น  ๆ จะได้กระท าภายในหรือนอก
ราชอาณาจกัร ผู้นั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษตามมาตรา 257 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา 

ข้อ 38 ผู้ใดท าเครื่องหมายหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงตราไปรษณียากร หรือมีเครื่องมือ
หรือวัตถุเช่นว่านั้นเพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง  ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษตาม
มาตรา 261 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

ข้อ 39 ถ้าการกระท าตามข้อ 35  ข้อ 36  ข้อ 37  หรือข้อ 38 เป็นการกระท าเกี่ยวกับ          
ตราไปรษณียากรของต่างประเทศ  ผู้กระท าต้องระวางโทษตามมาตรา 262 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา 

ข้อ 40 ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ประกอบพระราช
กฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546 
ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ตั้งที่ท าการไปรษณีย์ประเภทรับอนุญาตหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้ขาย 
ตราไปรษณียากร 
40.1 เรียกเอาราคาตราไปรษณียากรจากผู้ซื้อสูงหรือต่ ากว่าราคาที่ก าหนดไว้ใน

ข้อบังคับอันได้ตั้งขึ้นตามมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ 
พุทธศักราช 2477 ผู้นั้นมีความผิดตามมาตรา 74 (ก) แห่งพระราชบัญญัติ
ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 
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40.2 กระท าความผิดตอ่ข้อบังคบัอื่นที่ได้ตั้งขึ้นตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ 
พุทธศักราช 2477 ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 74 (ข) แห่ง
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 
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หมวด 4   
การช าระค่าบริการ 

  

ข้อ 41 ค่าบริการ หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ใช้บริการต้องช าระในการใช้บริการไปรษณีย์ และ
บริการธนาณัติ  แบ่งออกเป็น 3  ประเภท ดังนี้ 
41.1 ค่าไปรษณียากร หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ใช้บริการต้องช าระในการฝากส่ง

ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์  
41.2 ค่าบริการธนาณัติ หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ใช้บริการต้องช าระในการฝากส่ง

เงินทางไปรษณีย์ 
41.3 ค่าบริการพิเศษ หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ใช้บริการต้องช าระเป็นค่าบริการ   

ในการใช้บริการพิเศษส าหรับบริการไปรษณีย์และบริการธนาณัติหรือกรณี
อื่นๆ ท่ีบริษัทก าหนด 

ข้อ 42  การช าระค่าบริการแสดงได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
42.1 ดวงตราไปรษณียากร 
42.2  รอยประทับจากเครื่องประทับไปรษณียากร 
42.3  รอยประทับหรือรอยพิมพ์ค าว่า “ช าระค่าบริการเป็นเงินเช่ือ” “ช าระค่า

ไปรษณียากรแล้ว” หรือ “POSTAGE PAID”   
42.4 เครื่องหมายหรือข้อความบนเอกสารการฝากส่งซึ่งผนึกไว้บนห่อซองเพื่อแสดง

ว่าได้ช าระค่าบริการแล้ว                
42.5   วิธีอืน่ใดตามที่บริษทัก าหนด เช่น  การออกใบเสร็จรับเงินใหไ้ว้เปน็หลักฐาน                 

ข้อ 43 ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์นั้นตามปกติผู้ฝากส่งต้องช าระค่ าไปรษณียากร รวมทั้ง
ค่าบริการพิเศษ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนก่อนการฝากส่งเข้าสู่ทางไปรษณีย์  มิฉะนั้นจะ          
ถูกปรับหรือบริษัทจะไม่ด าเนินการตามความประสงค์     
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ค่าปรับ =    

ตัวเลขเศษส่วน 
ซ่ึงประเทศ  
ต้นทางระบุ 
 

ค่าไปรษณียากรส าหรับ
จดหมายระหว่างประเทศ
ทางอากาศพิกัดน้ าหนัก
แรกจากประเทศไทย                    

 
 

 
 

ค่าปฏิบัติการ
ปรับตามอัตรา 
ที่บริษัทก าหนด    

ข้อ 44  ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่ต้องฝากส่งกับพนักงาน  หากปรากฏภายหลังว่า                        
ค่าไปรษณียากรและค่าบริการพิเศษที่ช าระไว้ไม่ครบถ้วน พนักงานผู้รับฝากต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ   

ข้อ 45 ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดาที่ไม่ได้ฝากส่งกับพนักงานและไม่ได้ช าระค่าไปรษณียากร หรือ
ช าระค่าไปรษณียากรไม่ครบ บริษัทจะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปรษณียภัณฑ์
นั้น ดังนี้ 

 45.1 แจ้งให้ผู้ฝากส่งทราบหรือส่งกลับไปให้ผู้ฝากส่งเพ่ือช าระค่าไปรษณียากรให้
ครบถ้วน 

 45.2 ถือว่าเป็นไปรษณียภัณฑ์ต้องปรับและจะเรียกเก็บค่าปรับเป็นเงินสดจากผู้รับ
หรือผู้ฝากส่งแล้วแต่กรณี 

 45.3 ส่งคืนผู้ฝากส่ง 
 45.4 ถือว่าเป็นไปรษณียภัณฑ์ส่งไม่ได้ 
 45.5  ถือว่าเป็นไปรษณียภัณฑ์ตาย 

ข้อ 46 การค านวณเงินค่าปรับกรณีที่ไม่ได้ช าระค่าไปรษณียากรหรือช าระค่าไปรษณียากร      
ไม่ครบ ก าหนดไว้ ดังนี้ 
46.1 ไปรษณียภัณฑ์ต้องปรับในประเทศ 

  ค่าปรับ = ค่าไปรษณียากรที่ขาด + ค่าปฏิบัติการปรับตามอัตราที่บริษัทก าหนด  
46.2  ไปรษณียภัณฑ์ต้องปรับที่ส่งมาจากต่างประเทศ 
 
 

 
    
 
 

46.3  การค านวณเงินคา่ปรับ ถ้ามีเศษสตางคใ์ห้ปดัขึ้นเปน็ 0.50 หรือ 1.00 บาท       
 แล้วแต่กรณี 

Postact pon.indd   26 4/9/57 BE   11:31 AM



27

27 
 

การยกเว้นค่าบริการ 

ข้อ 47  ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ต่อไปนี้ฝากส่งโดยได้รับการยกเว้นค่าบริการ 
 47.1 เครื่องอ่านส าหรับคนเสียจักษุ  
 47.2  ไปรษณียภัณฑ์หรือพัสดุไปรษณีย์สนามชายแดน  

ข้อ 48  หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอยีดอืน่ๆ เกี่ยวกับการยกเวน้คา่บรกิารเปน็ไป
ตามที่บรษิัทก าหนด 
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หมวด  5 
การหุ้มห่อและการจ่าหน้าสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ 

  

การหุ้มห่อ 

ข้อ 49  ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ตอ้งได้รับการหุ้มห่อหรือเข้าห่อซองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
49.1 ต้องท าอย่างม่ันคงแข็งแรงเหมาะสมกับส่ิงบรรจุภายในและสภาพการขนส่ง 

  49.2 ต้องท าในลักษณะที่สามารถป้องกันส่ิงบรรจุภายในไม่ให้ท าอันตรายแก่พนักงาน  
ท าความเปรอะเปื้อนหรือเสียหายต่อส่ิงของส่งทางไปรษณีย์อื่นๆ รวมทั้ง
อุปกรณ์ไปรษณีย์ 

49.3 ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของการหุ้มห่อส่ิงของส่งทางไปรษณีย์             
แต่ละชนิด แต่ละประเภทและบริการพิเศษเพิ่มเติมด้วย 

49.4  ต้องไม่ท าในลักษณะที่จะเป็นอันตรายแก่พนักงานหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานไปรษณีย์    

49.5  ต้องไม่ท าในลักษณะที่อาจท าให้ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์อื่นๆ พลัดติดไปด้วย
โดยบังเอิญได้ 

ข้อ 50  ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่หุ้มห่อหรือเข้าห่อซองไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ บริษัทอาจ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
50.1  ปฏิเสธการรับฝากส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ดังกล่าวเข้าสู่ทางไปรษณีย์ 
50.2 ปฏิเสธความรับผิดตอ่ความเสียหายที่เกดิขึ้นแก่ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ดงักล่าว 

ข้อ 51 ผู้ฝากส่งต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่บริษัทก าหนด ในกรณีที่ส่ิงของส่งทาง
ไปรษณีย์ของตนที่หุ้มห่อหรือเข้าห่อซองไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้ก่อให้เกิดอันตราย
แก่พนักงาน ท าความเปรอะเปื้อนหรือเสียหายต่อส่ิงของส่งทางไปรษณีย์อื่นๆ หรือ
อุปกรณ์ไปรษณีย์ 
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ข้อ 52  ส่ิงต่อไปนี้ห้ามน ามาใช้บรรจุส่ิงต่างๆ แล้วฝากส่งเข้าสู่ทางไปรษณีย์ 
 52.1  ซองที่เคยใช้ส่งทางไปรษณีย์มาแล้ว 
 52.2 ซองที่มีร่องรอยของการเปิดออกและปิดผนึกใหม่ 
 52.3  ซองที่มีช่องเปิดว่างไว้ 
 52.4  ซองชนิดที่มีช่องกรุด้วยวัสดุใสที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด  
 52.5  เครื่องหุ้มห่อที่จัดท าด้วยพลาสติกที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด  

ข้อ 53  ห้ามน าซองที่มีแถบสีสลับที่ขอบซอง ซองที่พิมพ์ ประทับ เขียน หรือติดป้ายผนึกค าว่า 
“ไปรษณีย์อากาศ” หรือ “BY AIRMAIL” เป็นต้น มาใช้ฝากส่งถึงผู้รับในประเทศหรือ
ต่างประเทศท่ีส่งทางอากาศราคาประหยัด หรือทางภาคพื้น    

การจ่าหน้า 

ข้อ 54 การจ่าหน้าส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่เป็นซองต้องจ่าหน้าถึงผู้รับบนซองด้านที่ไม่มี    
ฝาผนึกด้วยหมึกหรือวัสดุอื่นที่ไม่ลบเลือนง่าย และระบุช่ือและที่อยู่ของผู้ฝากส่งไว้     
ที่มุมซ้ายตอนบนด้านจ่าหน้าหรือด้านหลังซองด้วย  การจ่าหน้าช่ือและที่อยู่ของผู้รับ 
และการระบุช่ือและที่อยู่ของผู้ฝากส่งต้องมีรายละเอียดอย่างถูกต้องชัดเจนและ
ครบถ้วนรวมทั้งรหัสไปรษณีย์ เพื่อให้พนักงานสามารถด าเนินการส่งต่อและน าจ่ายให้
ถึงมือผู้รับหรือส่งคืนผู้ฝากส่งได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

ไปรษณียภัณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ 55  ไปรษณียภัณฑ์มาตรฐาน  คือ  ไปรษณียภัณฑ์ที่มีขนาด  น้ าหนักและรายละเอียดอื่นๆ  
เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนดและประกาศให้ทราบซึ่งจะมีผลให้การรับฝาก  
การส่งต่อ และการน าจ่ายถึงผู้รับเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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หมวด 6   
ระบบงานไปรษณีย์ 

 

ข้อ 56 ระบบงานไปรษณีย์  หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติงานไปรษณีย์ที่บริษัทก าหนดขึ้น
เพื่อด า เนินการต่อ ส่ิงของที่ฝากส่งเข้า สู่ทางไปรษณีย์ให้สามารถส่งถึง ผู้รับ               
ได้ตามมาตรฐานบริการโดยกระบวนการปฏิบัติงานมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การรับฝาก 
การส่งต่อและการน าจ่าย 

การรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ 

ข้อ 57 การรับฝาก หมายถึง การปฏิบัติการของพนกังานในการรับฝากส่ิงของส่งทางไปรษณีย์
จากผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ที่บริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
ในการฝากส่งส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของ
ผู้ใช้บริการ 

 ทั้งนี้ บริษัทอาจเพิ่มเติมวิธีการรับฝากในลักษณะอื่นได้ตามที่เห็นสมควร  

การส่งต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ 

ข้อ 58 การส่งต่อ หมายถึง การน าส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่ได้รับไว้ไปคัดแยกออกเป็น       
แต่ละปลายทาง แล้วบรรจุลงในภาชนะที่บริษัทจัดท าขึ้นตามความเหมาะสมกับ   
สภาพห่อซองของส่ิงของส่งทางไปรษณีย์แต่ละประเภทและชนิด  เพื่อคุ้มครอง                  
ให้ความปลอดภัยในการส่งต่อส่ิงของส่งทางไปรษณีย์เหล่านั้นไปยังที่ท าการปลายทาง      
โดยวิธีการขนส่งต่างๆ ตามที่บริษัทก าหนด 
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การน าจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ 

ข้อ 59 การน าจ่าย หมายถึง การที่ท่ีท าการปลายทางส่งมอบส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่ได้รับ
ไว้ให้แก่ผู้รับ หรือผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้รับ หรือผู้แทนของผู้รับโดยวิธีการต่างๆ  
ทีบ่ริษัทก าหนด 

ข้อ 60  การน าจ่ายส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 60.1 จ่าย ณ ท่ีท าการ 
 60.2 จ่าย ณ ท่ีอยู่ของผู้รับ 

ข้อ 61  ผู้รับ หมายถึง ผู้ที่มีช่ือระบุอยู่บนจ่าหน้าส่ิงของส่งทางไปรษณีย์แต่ละห่อซองซึ่ง             
ผู้ฝากส่งประสงค์จะให้เป็นผู้รับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์นั้น 

ข้อ 62 บริษัทอาจน าจ่ายส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้รับหรือผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้รับหรือ
ผู้แทนของผู้รับได้    

ข้อ 63  ในกรณีน าจ่าย ณ ท่ีอยู่ของผู้รับ บริษัทถือว่าบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้แทนของผู้รับ คือ 
 63.1  บุคคลซึ่งอยู่ในบ้านเรือนเดียวกันกับผู้รับ   
 63.2 บุคคลซึ่งท างานอยู่ในสถานที่เดียวกันกับผู้รับ   
 63.3 เจ้าหน้าที่รับรองหรือผู้ดูแลของโรงแรมหรืออาคาร   
 63.4 ผู้ท าหน้าที่เวรรับส่งหรือเวรรักษาการณ์ของหน่วยงานหรืออาคารหลายช้ัน 
  ต่าง ๆ  

ข้อ 64 ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่น าจ่ายผู้รับไม่ได้ บริษัทจะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
บริษัทก าหนดและประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบ 
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หมวด 7 

บริการไปรษณีย์ 
 

ข้อ 65 บริการไปรษณีย์   คือ บริการที่บริษัทด าเนินการรับฝากข่าวสาร  เอกสารและส่ิงของ
จากบุคคลหนึ่งแล้วน าไปส่งมอบให้แก่อีกบุคคลหนึ่งภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยทางไปรษณีย์หรือวิธีการส่ือสารอื่น  รวมทั้งบริการที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน 

ข้อ 66  บริการไปรษณีย์แบ่งออกตามลักษณะของการให้บริการได้ ดังนี้   
  66.1 บริการหลัก  

66.2 บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ   
66.3 บริการพิเศษ  

บริการหลัก 

ข้อ 67 บริการหลัก หมายถึง บริการที่บริษัทจัดให้แก่ผู้ใช้บริการในการฝากส่งข่าวสาร  เอกสาร
และส่ิงของต่าง ๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีอัตราค่าบริการ  และคุณภาพ 
ที่เหมาะสม  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
67.1 ไปรษณียภัณฑ์  ได้แก่ จดหมาย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ พัสดุย่อย และเครื่อง 

อ่านส าหรับคนเสียจักษุ 
 67.2 พัสดุไปรษณีย์ 
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ไปรษณียภัณฑ์ 

ข้อ 68  จดหมาย  คือ ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นข่าวสารส่วนตัวไม่ว่าจะเข้าห่อซองปิดผนึก
หรือไม่ปิดผนึกหรือมิได้เข้าห่อซองเลยก็ตาม นอกจากนั้นยังหมายถึงส่ิงของทุกชนิดที่
ไม่เข้าอยู่ ในหลักเกณฑ์ของส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ประเภท หรือชนิดอื่นที่ มี                    
ค่าไปรษณียากรต่ ากว่าและส่ิงของทุกชนิดที่ผู้ฝากส่งประสงค์จะส่งตามหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไขและอัตราค่าไปรษณียากรของจดหมาย เพื่อให้พนักงานปฏิบัติการต่อส่ิงนั้น
เสมือนจดหมาย 

ข่าวสารส่วนตัว หมายความถึง ข่าวสารที่ส่งไปมาถึงกันและกันโดยมีเจตจ านงให้เป็น
ประโยชน์เฉพาะระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  

ข้อ 69  จดหมายมีขนาดอย่างสูงและอย่างต่ า ดังนี้ 
 69.1 ขนาดอย่างสูง 
   69.1.1 กว้าง ยาว และหนารวมกันไม่เกิน 900 มิลลิเมตร แต่ด้านยาวที่สุด

ต้องไม่เกิน 600 มิลลิเมตร (คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 
    69.1.2  ถ้าเป็นม้วนกลม ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง             

ไม่เกิน 1,040 มิลลิเมตร แต่ด้านยาวที่สุดต้องไม่เกิน 900 มิลลิเมตร 
(คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 

 69.2 ขนาดอย่างต่ า 
    69.2.1 ไม่ต่ ากว่า 90 x 140 มิลลิเมตร (คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 

   69.2.2 ถ้าเป็นม้วนกลม  ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง          
ไม่ต่ ากว่า 170 มิลลิเมตร แต่ด้านยาวที่ สุดต้องไม่ต่ ากว่า 100 
มิลลิเมตร (คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 

ข้อ 70  จดหมายมีน้ าหนักอย่างสูงไม่เกิน 2,000 กรัม 
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ข้อ 71 จดหมายอากาศ  คือ ไปรษณียภัณฑ์ชนิดจดหมายที่มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษ         
เขียนจดหมายพับเป็นซองได้ในตัว เม่ือพับและปิดผนึกทุกด้านแล้วจะมีลักษณะ           
เป็นซองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าใช้ส าหรับฝากส่งทางอากาศระหว่างประเทศโดยช าระ         
ค่าไปรษณียากรในอัตราพิเศษ  

ข้อ 72  จดหมายอากาศมีขนาดอย่างสูงและอย่างต่ า ดังนี้ 
  72.1 ขนาดอย่างสูง ไม่เกิน 110 x 220 มิลลิเมตร (คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 
  72.2 ขนาดอย่างต่ า ไม่ต่ ากว่า 90 x 140 มิลลิเมตร (คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน           

2 มิลลิเมตร) แต่ด้านยาวต้องไม่ต่ ากว่า 1.4 เท่าของด้านกว้าง 

ข้อ 73 จดหมายอากาศที่บริษทัจดัท าขึ้นจ าหนา่ยจะมีตราไปรษณียากรพิมพ์ไว้ในตัวใช้ส าหรับ
ส่งถึงผู้รับในต่างประเทศ  ส่วนจดหมายอากาศที่บุคคลภายนอกซึ่งอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลจัดท าขึ้นจ าหน่ายหรือใช้งานเองต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท
ก่อนการจัดท าจงึจะน ามาใช้ฝากส่งโดยช าระคา่ไปรษณียากรในอัตราเดียวกับจดหมาย
อากาศของบริษัทได้ 

ข้อ 74  จดหมายอากาศจะต้องฝากส่งโดยไม่มีการสอดใส่ส่ิงหนึ่งส่ิงใดไปด้วย มิฉะนั้นจะถูกส่งไป
ทางภาคพื้น ในกรณีที่ผู้ฝากส่งสอดใส่ส่ิงหนึ่งส่ิงใดไปกับจดหมายอากาศและต้องการ
ให้ส่งทางอากาศโดยยินยอมช าระค่าไปรษณียากรเพ่ิม ให้ถือว่าจดหมายอากาศนั้น
หมดสภาพจากการเป็นจดหมายอากาศและให้ขีดฆ่าค าว่า “จดหมายอากาศ” และ  
“AEROGRAMME” บนจดหมายอากาศโดยใช้เส้นขนาน 2 เส้นแล้วเขียนค าว่า 
“LETTER-BY AIRMAIL” แทน การคิดค่าไปรษณียากรในกรณีนี้ให้คิดในอัตรา
จดหมายระหว่างประเทศทางอากาศโดยให้น าค่าไปรษณียากรที่พิมพ์ ประทับหรือ
ผนึกไว้แล้วบนจดหมายอากาศคิดรวมเป็นค่าไปรษณียากรได้ 
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ข้อ 75 ไปรษณียบัตร  คือ ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นบัตรที่ใช้ส่งข่าวสารทางไปรษณีย์ ซึ่ง
อาจเป็นบัตรที่บริษัทจัดท าขึ้นจ าหน่ายหรือบัตรที่บุคคลภายนอกซึ่งอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลจัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของไปรษณียบัตรก็ได้ 

ข้อ 76 ไปรษณียบัตรมีขนาดอย่างสูงและอย่างต่ า ดังนี้ 
 76.1 ขนาดอย่างสูง 105 x 148 มิลลิเมตร (คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 
 76.2 ขนาดอย่างต่ า 90 x 140 มิลลิเมตร (คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 
   ด้านยาวต้องไม่ต่ ากว่า 1.4 เท่าของด้านกว้าง 

ข้อ 77 ของตีพิมพ์  คือ ไปรษณียภัณฑ์ท่ีมีลักษณะเป็นข้อความ รูป หรือรอยประดิษฐ์บน
กระดาษ กระดาษแข็งหรือวัสดุที่ใ ช้กันโดยทั่วไปในกิจการพิมพ์ซึ่งท าขึ้นเป็นหลาย
ส าเนาเหมือนกันทุกประการด้วยกระบวนการทางเครื่องกลไก  หรือการถ่ายภาพอัน
เกี่ยวข้องกับการใช้แม่พิมพ์ต้นแบบ กระดาษไข เนกาตีฟ หรือส่ิงอื่นๆ ที่ ใช้กัน
โดยทั่วไปในกิจการพิมพ์  ทั้งนี้ ของตีพิมพ์ต้องหุ้มห่อในลักษณะที่สามารถเปิดตรวจดู
ส่ิงบรรจุภายในได้ 

ข้อ 78  ของตีพิมพ์มีขนาดอย่างสูงและอย่างต่ า ดังนี้ 
  78.1   ขนาดอย่างสูง 

   78.1.1 กว้าง ยาว และหนารวมกันไม่เกิน 900 มิลลิเมตร แต่ด้านยาวที่สุดต้อง
ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร (คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 

   78.1.2 ถ้าเป็นม้วนกลม ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 
1,040 มิลลิเมตร แต่ด้านยาวที่ สุดต้องไม่เกิน  900 มิลลิเมตร 
(คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 

  78.2 ขนาดอย่างต่ า 
    78.2.1 ไม่ต่ ากว่า 90 x 140 มิลลิเมตร (คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2  มิลลิเมตร) 

   78.2.2  ถ้าเป็นม้วนกลม ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ า
กว่า 170 มิลลิเมตร แต่ด้านยาวที่สุดต้องไม่ต่ ากว่า 100 มิลลิเมตร 
(คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 
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ข้อ 79  ของตีพิมพ์มีน้ าหนักอย่างสูง ดังนี้ 
 79.1 ของตีพิมพ์ในประเทศมีน้ าหนักอย่างสูงไม่เกิน 2,000 กรัม (หากเป็นหนังสือ

เล่มเดียวหรือหลายเล่มแต่อยู่ ในห่อเดียวกันสามารถฝากส่งได้ ไม่ เกิน                 
5,000 กรัม) 

 79.2 ของตีพิมพ์ระหว่างประเทศมีน้ าหนักอย่างสูงไม่เกิน 5,000 กรัม 

ข้อ 80 ถุงรวมของตีพิมพ์ หรือถุง M คือ  ถุงพิเศษที่บรรจุของตีพิมพ์ระหว่างประเทศหลาย
ห่อซองลงในถุงเดียวกันจากผู้ฝากส่งคนเดียวกันถึงผู้รับคนเดียวกัน   

ข้อ 81 พัสดุย่อย  คือ ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นหีบห่อบรรจุส่ิงของ ตัวอย่างสินค้าหรือ
สินค้าที่ฝากส่งโดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของพัสดุไปรษณีย์ ทั้งนี้
พัสดุย่อยต้องหุ้มห่อในลักษณะที่สามารถเปิดตรวจดูส่ิงบรรจุภายในได้ 

ข้อ 82  พัสดุย่อยมีให้บริการเฉพาะระหว่างประเทศเท่านั้น 

ข้อ 83 พัสดุย่อยมีขนาดอย่างสูงและอย่างต่ า ดังนี้ 
  83.1 ขนาดอย่างสูง 

   83.1.1 กว้าง ยาว และหนารวมกันไม่เกิน 900 มิลลิเมตร แต่ด้านยาวที่สุด
ต้องไม่เกิน 600 มิลลิเมตร (คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 

   83.1.2 ถ้าเป็นม้วนกลม  ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 
1,040 มิลลิเมตร แต่ด้านยาวที่สุดต้องไม่เกิน 900 มิลลิเมตร 
(คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 

 83.2 ขนาดอย่างต่ า 
   83.2.1 ไม่ต่ ากว่า 90 x 140 มิลลิเมตร (คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 
   83.2.2  ถ้าเป็นม้วนกลม ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ า

กว่า 170 มิลลิเมตร  แต่ด้านยาวที่สุดต้องไม่ต่ ากว่า 100 มิลลิเมตร 
(คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 

 
ข้อ 84 พัสดุย่อยมีน้ าหนักอย่างสูงไม่เกิน 2,000 กรัม 
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ข้อ 85  เคร่ืองอ่านส าหรับคนเสียจักษุ   คือ  ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นข่าวสาร ซึ่งเป็น
เครื่องอ่านในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกเสียง และอุปกรณ์หรือวัตถุใดๆ ท่ี
จัดท าขึ้นหรือดัดแปลงเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดในการแก้ปัญหาการมองไม่เห็น  โดยต้อง
ส่งถึงหรือส่งจากองค์กรเพื่อคนตาบอด หรือส่งถึงหรือส่งจากคนตาบอด และฝากส่ง
โดยเปิดผนึก   

 
ข้อ 86  เครื่องอ่านส าหรับคนเสียจักษุมีขนาดอย่างสูงและอย่างต่ า ดังนี้ 
  86.1 ขนาดอย่างสูง 
   86.1.1 กว้าง  ยาว  และหนารวมกันไม่เกิน 900 มิลลิเมตร  แต่ด้านยาวที่สุด

ต้องไม่เกิน 600 มิลลิเมตร  (คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 
   86.1.2 ถ้าเป็นม้วนกลม   ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่าศนูย์กลางไม่เกนิ 

1,040 มิลลิเมตร  แต่ด้านยาวที่ สุดต้องไม่เกิน 900 มิลลิเมตร 
(คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 

  86.2 ขนาดอย่างต่ า 
   86.2.1 ไม่ต่ ากวา่ 90 x 140 มิลลิเมตร (คลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 

   86.2.2 ถ้าเป็นม้วนกลม ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ า
กว่า 170 มิลลิเมตร แต่ด้านยาวที่สุดต้องไม่ต่ ากว่า 100 มิลลิเมตร 
(คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 

ข้อ 87 เครื่องอ่านส าหรับคนเสียจักษุมีน้ าหนักอย่างสูงไม่เกิน 7,000 กรัม 

ข้อ 88  หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับไปรษณียภัณฑ์เป็นไปตามที่
บริษัทก าหนด 

พัสดุไปรษณีย์ 

ข้อ 89 พัสดุไปรษณีย์ หมายถึง หีบห่อบรรจุส่ิงของ ตัวอย่างสินค้าหรือสินค้าซึ่งฝากส่งตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของพัสดุไปรษณีย์ 
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ข้อ 90  พัสดุไปรษณีย์มีขนาดอย่างสูงและอย่างต่ า ดังนี้ 
 90.1 ขนาดอย่างสูง แต่ละด้านยาวไม่เกิน 1,500 มิลลิเมตร และด้านยาวที่สุด         

รวมกับความยาววัดโดยรอบตัวห่อพัสดุไปรษณีย์ส่วนที่ใหญ่ที่สุดในทิศทาง 
ของด้านอื่นซึ่งมิใช่ด้านที่ มีความยาวที่ สุดต้องไม่เกิน 3,000 มิลลิเมตร 
(คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 

 90.2 ขนาดอย่างต่ า 
    90.2.1  ไม่ต่ ากว่า 90 x 140 มิลลิเมตร (คลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกนิ 2 มิลลิเมตร) 
   90.2.2 ถ้าเป็นม้วนกลม ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง        

ไม่ต่ ากว่า 170 มิลลิเมตร แต่ด้านยาวที่สุดต้องไม่ต่ ากว่า 100 
มิลลิเมตร (คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) 

ข้อ 91  หลักเกณฑ์ เง่ือนไข น้ าหนัก ตลอดจนรายละเอียดอืน่ๆ ของพัสดุไปรษณีย์เป็นไปตามที่
บริษัทก าหนด 

บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

ข้อ 92  บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หมายถึง บริการที่บริษัทรับด าเนินการต่อส่ิงต่างๆ 
ที่ส่งทางไปรษณีย์ด้วยความรวดเร็วและแน่นอนเป็นพิเศษ  

ข้อ 93 บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษใช้ได้ทั้งการฝากส่งไปยังปลายทางในประเทศและ 
ต่างประเทศ  

 
ข้อ 94 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ขนาด น้ าหนัก ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับบริการ

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 
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บริการพิเศษ 

ข้อ 95  บริการพิเศษ หมายถึง บริการที่บริษัทจดัให้มีขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
เลือกใช้ได้โดยช าระค่าบริการตามที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้ 

 95.1 บริการที่ใช้ควบคู่กับบริการหลักเพื่อให้บริษัทด าเนินการเป็นพิเศษต่อส่ิงของ  
ส่งทางไปรษณีย์ของตน ได้แก่ 

  95.1.1 บริการไปรษณีย์รับรอง 
  95.1.2 บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน 
  95.1.3 บริการไปรษณีย์รับประกัน 
  95.1.4 บริการไปรษณีย์ตอบรับ 
  95.1.5 บริการน าจ่ายด่วน 
  95.1.6 บริการไปรษณีย์เก็บเงิน  

95.2 บริการที่จัดให้มีขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
 95.2.1 บริการธุรกิจตอบรับ 
 95.2.2 บริการหนังสือพิมพ์ตราสิน 
 95.2.3  บริการไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่าหน้า 
 95.2.4  บริการประทับตราเพื่อการเผยแพร่และโฆษณา 
 95.2.5  บริการไปรษณีย์รอจ่าย 
 95.2.6  บริการตู้ไปรษณีย์เช่า 
 95.2.7  บริการขอถอนคืนส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ 
 95.2.8  บริการขอแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงจ่าหน้าส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ 
 

ทั้งนี้บริษัทอาจปรับเปล่ียนประเภทของบริการพิเศษหรือเปิดให้บริการใหม่ได้ตาม      
ที่เห็นสมควร   
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บริการที่ใช้ควบคู่กับบริการหลัก 

บริการไปรษณีย์รับรอง 

ข้อ 96  บริการไปรษณีย์รับรอง คือ บริการที่บริษัทรับฝากและน าจ่ายไปรษณียภัณฑ์               
โดยมีหลักฐานการรับฝากและการน าจ่าย  หากไปรษณียภัณฑ์ดังกล่าวเกิดการ    
สูญหายหรือเสียหายเพราะความผิดของทางการไปรษณีย์ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหาย
ให้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนด  

ข้อ 97 บริการไปรษณีย์รับรองมีให้บริการเฉพาะในประเทศเท่านั้น   

ข้อ 98   หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการไปรษณีย์
รับรองเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ข้อ 99   บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน คือ บริการที่บริษัทรับฝากและน าจ่ายไปรษณียภัณฑ์           
โดยมีหลักฐานการรับฝาก การส่งต่อและการน าจ่าย หากไปรษณียภัณฑ์ดังกล่าว           
เกิดการสูญหายหรือเสียหายเพราะความผิดของทางการไปรษณีย์ บริษัทจะชดใช้
ค่าเสียหายให้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนด  

ข้อ 100 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการไปรษณีย์ 
ลงทะเบียนเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

 
บริการไปรษณีย์รับประกัน 

ข้อ 101 บริการไปรษณีย์รับประกัน คือ บริการที่บริษัทให้ความคุ้มครองและรับประกัน
ความปลอดภัยแก่จดหมาย พัสดุไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษเป็นพิเศษโดยมี
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หลักฐานการรับฝาก การส่งต่อและการน าจ่ายอย่ างละเอียดทุกขั้นตอน หาก
จดหมาย พัสดุไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษดังกล่าวเกิดการสูญหายหรือ
เสียหายเพราะความผิดของทางการไปรษณีย์  บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้ภายใน
วงเงินที่รับประกันไว้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนด 

ข้อ 102   หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการไปรษณีย์
รับประกันเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

บริการไปรษณีย์ตอบรับ 

ข้อ 103 บริการไปรษณีย์ตอบรับ คือ บริการที่บริษัทรับจะแจ้งให้ผู้ฝากส่งทราบว่าได้น าจ่าย
ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่รับฝากไว้ให้แก่ผู้รับแล้วเม่ือใดและผู้ใดเป็นผู้ลงนามรับ  
โดยใช้ใบตอบรับที่แนบติดไปกับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้รับ        
หรือผู้แทนของผู้รับลงนามรับพร้อมวัน เดือน ปี แล้วส่งคืนให้ผู้ฝากส่งทางไปรษณีย์  

ข้อ 104  หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการไปรษณีย์
ตอบรับเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด  

บริการน าจ่ายด่วน 

ข้อ 105  บริการน าจ่ายด่วน คือ บริการที่บริษัทรับที่จะด าเนินการน าจ่ายไปรษณียภัณฑ์และ
พัสดุไปรษณีย์โดยด่วนเม่ือไปรษณียภัณฑ์หรือพัสดุไปรษณีย์นั้นไปถึงที่ท าการ   
ปลายทาง  

  
ข้อ 106 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการน าจ่ายด่วน

เป็นไปตามที่บริษัทก าหนด  
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บริการไปรษณีย์เก็บเงิน 

ข้อ 107 บริการไปรษณีย์เก็บเงิน หมายถึง บริการที่บริษัทรับฝากส่ิงของส่งทางไปรษณีย์
เพื่อไปเรียกเก็บเงินจากผู้รับขณะรับมอบส่ิงของนั้นตามจ านวนเงินที่ระบุไว้บน           
ห่อซอง  ณ ท่ีท าการอีกแห่งหนึ่งและจัดการส่งเงินจ านวนนั้นให้แก่ผู้ฝากส่งโดยทาง
บริการธนาณัติ 

ข้อ 108 บริการไปรษณีย์เก็บเงินมีให้บริการ ณ ท่ีท าการที่บริษัทก าหนด 

ข้อ 109 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการไปรษณีย์เก็บเงิน
เป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

บริการที่จัดให้มีขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

บริการธุรกิจตอบรับ 

 ข้อ 110 บริการธุรกิจตอบรับ คือ บริการที่บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้บริการจัดท าซอง  แผ่นพับ 
บัตร หรือป้ายซึ่งจะใช้ผนึกเป็นจ่าหน้าของไปรษณียภัณฑ์หรือพัสดุไปรษณีย์          
หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษเพื่อส่งให้บุคคลอื่นใช้ส่งถึงตนทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องช าระ
ค่าบริการในการฝากส่ง แต่ผู้ใช้บริการผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะเป็นผู้ช าระแทน  

ข้อ 111 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ
การใช้บริการธุรกิจตอบรับตามที่บริษัทก าหนด  

 
บริการหนังสือพิมพ์ตราสิน 

ข้อ 112 บริการหนังสือพิมพ์ตราสิน คือ บริการที่บริษัทอนุญาตให้ส านักพิมพ์ในประเทศ
ฝากส่งหนังสือพิมพ์และนิตยสารให้กับสมาชิกทางไปรษณีย์ โดยบริษัทจะคิดอัตรา

42 
 

บริการไปรษณีย์เก็บเงิน 

ข้อ 107 บริการไปรษณีย์เก็บเงิน หมายถึง บริการที่บริษัทรับฝากส่ิงของส่งทางไปรษณีย์
เพื่อไปเรียกเก็บเงินจากผู้รับขณะรับมอบส่ิงของนั้นตามจ านวนเงินที่ระบุไว้บน           
ห่อซอง  ณ ท่ีท าการอีกแห่งหนึ่งและจัดการส่งเงินจ านวนนั้นให้แก่ผู้ฝากส่งโดยทาง
บริการธนาณัติ 

ข้อ 108 บริการไปรษณีย์เก็บเงินมีให้บริการ ณ ท่ีท าการที่บริษัทก าหนด 

ข้อ 109 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการไปรษณีย์เก็บเงิน
เป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

บริการที่จัดให้มีขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

บริการธุรกิจตอบรับ 

 ข้อ 110 บริการธุรกิจตอบรับ คือ บริการที่บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้บริการจัดท าซอง  แผ่นพับ 
บัตร หรือป้ายซึ่งจะใช้ผนึกเป็นจ่าหน้าของไปรษณียภัณฑ์หรือพัสดุไปรษณีย์          
หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษเพื่อส่งให้บุคคลอื่นใช้ส่งถึงตนทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องช าระ
ค่าบริการในการฝากส่ง แต่ผู้ใช้บริการผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะเป็นผู้ช าระแทน  

ข้อ 111 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ
การใช้บริการธุรกิจตอบรับตามที่บริษัทก าหนด  

 
บริการหนังสือพิมพ์ตราสิน 

ข้อ 112 บริการหนังสือพิมพ์ตราสิน คือ บริการที่บริษัทอนุญาตให้ส านักพิมพ์ในประเทศ
ฝากส่งหนังสือพิมพ์และนิตยสารให้กับสมาชิกทางไปรษณีย์ โดยบริษัทจะคิดอัตรา
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บริการไปรษณีย์เก็บเงิน 

ข้อ 107 บริการไปรษณีย์เก็บเงิน หมายถึง บริการที่บริษัทรับฝากส่ิงของส่งทางไปรษณีย์
เพื่อไปเรียกเก็บเงินจากผู้รับขณะรับมอบส่ิงของนั้นตามจ านวนเงินที่ระบุไว้บน           
ห่อซอง  ณ ท่ีท าการอีกแห่งหนึ่งและจัดการส่งเงินจ านวนนั้นให้แก่ผู้ฝากส่งโดยทาง
บริการธนาณัติ 

ข้อ 108 บริการไปรษณีย์เก็บเงินมีให้บริการ ณ ท่ีท าการที่บริษัทก าหนด 

ข้อ 109 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการไปรษณีย์เก็บเงิน
เป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

บริการที่จัดให้มีขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

บริการธุรกิจตอบรับ 

 ข้อ 110 บริการธุรกิจตอบรับ คือ บริการที่บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้บริการจัดท าซอง  แผ่นพับ 
บัตร หรือป้ายซึ่งจะใช้ผนึกเป็นจ่าหน้าของไปรษณียภัณฑ์หรือพัสดุไปรษณีย์          
หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษเพื่อส่งให้บุคคลอื่นใช้ส่งถึงตนทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องช าระ
ค่าบริการในการฝากส่ง แต่ผู้ใช้บริการผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะเป็นผู้ช าระแทน  

ข้อ 111 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ
การใช้บริการธุรกิจตอบรับตามที่บริษัทก าหนด  

 
บริการหนังสือพิมพ์ตราสิน 

ข้อ 112 บริการหนังสือพิมพ์ตราสิน คือ บริการที่บริษัทอนุญาตให้ส านักพิมพ์ในประเทศ
ฝากส่งหนังสือพิมพ์และนิตยสารให้กับสมาชิกทางไปรษณีย์ โดยบริษัทจะคิดอัตรา
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ค่าไปรษณียากรในอัตราลดแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของอัตราค่าไปรษณียากรส าหรับ
ไปรษณียภัณฑ์ชนิดของตีพิมพ์  

ข้อ 113 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข  ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ
การใช้บริการหนังสือพิมพ์ตราสินตามที่บริษัทก าหนด  

บริการไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่าหน้า 

ข้อ 114 บริการไปรษณียภัณฑ์ไ ม่มีจ่าหน้า  คือ บริการที่บริษัทรับฝากและจัด ส่ง  
ไปรษณียภัณฑ์ไปน าจ่ายให้แก่เจ้าบ้านในท้องที่ที่ผู้ฝากส่งก าหนดโดยไม่ต้องจ่าหน้า
บนไปรษณียภัณฑ์แต่ละช้ิน  

ข้อ 115 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละ เอ ียดอื ่นๆ เกี ่ยวก ับการใช้บร ิก า ร
ไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่าหน้าเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด  

บริการประทับตราเพื่อการเผยแพร่และโฆษณา 

ข้อ 116 บริการประทับตราเพื่อการเผยแพร่และโฆษณา คือ บริการที่บริษัทให้ความ
ร่วมมือแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการ                   
เพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ โฆษณาค าขวัญ ค าแนะน า       
ค าเชิญชวนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและแก่ประชาชนทั่วไปโดยตรง โดยการ
ประทับตราที่ต้องการบนไปรษณียภัณฑ์  

  
ข้อ 117 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ

การใช้บริการประทับตราเพื่อการเผยแพร่และโฆษณาตามที่บริษัทก าหนด  
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บริการไปรษณีย์รอจ่าย 

ข้อ 118 บริการไปรษณีย์รอจ่าย  คือ บริการที่บริษัทรับเก็บรักษาส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ไว้ 
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ณ ที่ท าการที่ผู้ฝากส่งก าหนดเพื่อรอให้ผู้รับมาติดต่อขอรับ  
โดยผู้รับต้องช าระค่าบริการพิเศษส าหรับบริการไปรษณีย์รอจ่ายก่อนรับส่ิงของส่ง
ทางไปรษณีย์นั้น  

 ข้อ 119  หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการไปรษณีย์     
รอจ่ายเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด  

บริการตู้ไปรษณีย์เช่า 

ข้อ 120 บริการตู้ไปรษณีย์เช่า คือ บริการที่บริษทัใหเ้ช่าตู้ไปรษณีย์เช่า ณ ที่ท าการที่บริษัท
ก าหนดส าหรับเก็บรวบรวมส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่มีมาถึงผู้เช่า  

ข้อ 121 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ
การใช้บริการตู้ไปรษณีย์เช่าตามที่บริษัทก าหนด 

บริการขอถอนคืนส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ 

 ข้อ 122 บริการขอถอนคืนส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ คือ บริการที่บริษัทรับด าเนินการ             
ต่อค าขอของผู้ฝากส่งที่ประสงค์จะขอถอนคืนส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่ตนได้ฝากส่ง   
ไปแล้วและยังมิได้น าจ่ายแก่ผู้รับหรือมิได้เป็นของต้องห้ามหรือมิได้ถูกยึดหรือริบ
ตามกฎหมาย  

ข้อ 123 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการขอถอนคืน
ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์เป็นไปตามที่บริษัทก าหนด  

44 
 

บริการไปรษณีย์รอจ่าย 
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ก าหนดส าหรับเก็บรวบรวมส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่มีมาถึงผู้เช่า  

ข้อ 121 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ
การใช้บริการตู้ไปรษณีย์เช่าตามที่บริษัทก าหนด 

บริการขอถอนคืนส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ 

 ข้อ 122 บริการขอถอนคืนส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ คือ บริการที่บริษัทรับด าเนินการ             
ต่อค าขอของผู้ฝากส่งที่ประสงค์จะขอถอนคืนส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่ตนได้ฝากส่ง   
ไปแล้วและยังมิได้น าจ่ายแก่ผู้รับหรือมิได้เป็นของต้องห้ามหรือมิได้ถูกยึดหรือริบ
ตามกฎหมาย  
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ก าหนดส าหรับเก็บรวบรวมส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่มีมาถึงผู้เช่า  

ข้อ 121 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ
การใช้บริการตู้ไปรษณีย์เช่าตามที่บริษัทก าหนด 

บริการขอถอนคืนส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ 
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บริการขอแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงจ่าหน้าส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ 

ข้อ 124 บริการขอแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงจ่าหน้าส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ คือ บริการที่
บริษัทรับด าเนินการต่อค าขอของผู้ฝากส่งที่ประสงค์จะขอแก้ไขหรือเปล่ียนแปลง  
จ่าหน้าส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่ตนได้ฝากส่งไปแล้วและยังมิได้น าจ่ายแก่ผู้รับหรือ
มิได้เป็นของต้องห้ามหรือมิได้ถูกยึดหรือริบตามกฎหมาย  

ข้อ 125 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการขอแก้ไขหรือ
เปล่ียนแปลงจ่าหน้าส่ิงของส่งทางไปรษณีย์เป็นไปตามที่บริษัทก าหนด  
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หมวด 8 
บริการธนาณัติ 

  

ข้อ 126 บริการธนาณัติ หมายถึง บริการที่บริษัทรับฝากเงินจากผู้ฝากส่ง ณ ที่ท าการแห่งหนึ่งแล้ว
ด าเนินการออกตราสารส่ังจ่ายเงินซึ่งเรียกว่าธนาณัติ หรือออกค าส่ังให้ที่ท าการแห่งใด
แห่งหนึ่งจ่ายเงินหรือออกตราสารส่ังจ่ายเงินให้แก่ผู้รับที่มีนามระบุในตราสารนั้น  

ข้อ 127 ผู้รับ หมายถึง ผู้ที่มีนามระบุในตราสารส่ังจ่ายเงินซึ่งผู้ฝากส่งประสงค์จะให้เป็นผู้รับเงิน
ธนาณัติฉบับนั้น 

 ผู้รับอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปรับเงินธนาณัติแทนได้ 

ข้อ 128 บริการธนาณัติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
          128.1 ธนาณัติในประเทศ 
 128.2 ธนาณัติระหว่างประเทศ 

ธนาณัติในประเทศ 

ข้อ 129 ธนาณัติในประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
 129.1 ไปรษณีย์ธนาณัติธรรมดา คือ ธนาณัติที่ส่งไปให้ผู้รับทางบริการไปรษณีย์

รับรอง  
 129.2 ไปรษณีย์ธนาณัติด่วนพิเศษ คือ ธนาณัติที่ ส่งไปให้ ผู้รับทางบริการ

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
 129.3 ธนาณัติอิเล็กทรอนิกส์  คือ ธนาณัติที่ส่งไปให้ผู้รับทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

ข้อ 130 ธนาณัติในประเทศมีให้บริการ ณ ท่ีท าการที่บริษัทก าหนด 
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ข้อ 131 ผู้ฝากส่งธนาณัติในประเทศสามารถระบุให้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับเป็นการเฉพาะตัวได้ 

ข้อ 132 จ านวนเงินฝากส่งอย่างสูงของธนาณัติในประเทศเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด   

ข้อ 133 ธนาณัติในประเทศมีระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือผู้ฝากส่ง ณ ที่ท าการ
ปลายทางหรือต้นทางเป็นเวลา 4 เดือนนับถัดจากเดือนที่ฝากส่ง  ผู้รับหรือผู้ฝากส่ง
ที่มาขอรับเงินภายหลังระยะเวลาดังกล่าวจะต้องยื่นค าขอขยายระยะเวลาการ
จ่ายเงินธนาณัติโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนด    

ข้อ 134 ธนาณัติในประเทศท่ีผู้รับหรือผู้ฝากส่งไม่มาขอรับเงินภายในก าหนดเวลา 4 เดือน
นับถัดจากเดือนที่ฝากส่ง บริษัทจะท าการประกาศโฆษณาให้ผู้ใช้บริการทราบ เม่ือพ้น
ก าหนด 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศโฆษณายังไม่มีผู้รับหรือผู้ฝากส่งไปติดต่อขอรับเงิน 
จะถือว่าธนาณัติในประเทศฉบับนั้นเป็นธนาณัติ ส้ินสภาพตามพระราชบัญญัติ
ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ผู้รับหรือผู้ฝากส่งจะมาขอรับเงินคืนอีกไม่ได้ 

ข้อ 135 ธนาณัติในประเทศท่ีได้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดแล้ว บริษัท
เป็นอันพ้นภาระรับผิดชอบต่อจ านวนเงินตามธนาณัติฉบับนั้น 

ข้อ 136 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการธนาณัติ      
ในประเทศเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด  

ธนาณัติระหว่างประเทศ 

ข้อ 137 ธนาณัติระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
137.1 ไปรษณีย์ธนาณัติระหว่างประเทศ  คือ ธนาณัติที่ส่งจากประเทศไทยไป

จ่ายเงินให้แก่ผู้รับ ณ ต่างประเทศหรือส่งจากต่างประเทศมาจ่ายเงิน              
ให้ผู้รับในประเทศไทยโดยทางไปรษณีย์      
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137.2 ธนาณัติอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ  คือ ธนาณัติที่ส่งจากประเทศไทย
ไปจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ ณ ต่างประเทศหรือส่งจากต่างประเทศมาจ่ายเงิน            
ให้ผู้รับในประเทศไทยโดยทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

ข้อ 138 ธนาณัติระหว่างประเทศมีให้บริการ ณ ท่ีท าการที่บริษัทก าหนด  

ข้อ 139    ประเทศที่เปิดให้บริการธนาณัติระหว่างประเทศกับประเทศไทยเป็นไปตามที่
 บริษัทก าหนด    

ข้อ 140 จ านวนเงินฝากส่งอย่างสูงของธนาณัติระหว่างประเทศเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

ข้อ 141 หน่วยเงินที่ใช้ในการรับฝากและจ่ายเงินธนาณัติระหว่างประเทศให้ใช้เป็นเงินบาท   
โดยบริษัทจะเทียบค่าเงินตราต่างประเทศตามอัตราแลกเปล่ียนตามที่บริษัทก าหนด  

ข้อ 142 ธนาณัติระหว่างประเทศมีระยะเวลาการจ่ายเงิน 1 เดือนนับถัดจากเดือนที่ฝากส่ง   
ยกเว้นบางประเทศท่ีได้ก าหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ  

 การขยายระยะเวลาการจ่ายเงินธนาณัติจะกระท าได้เฉพาะไปรษณีย์ธนาณัติ
ระหว่างประเทศเท่านั้น   ผู้รับที่มาขอรับเงินภายหลังระยะเวลาดังกล่าวจะต้อง        
ยื่นค าขอขยายระยะเวลาการจ่ายเงินธนาณัติ เพื่อให้บริษัทส่งธนาณัติฉบับดังกล่าว
ไปยังประเทศต้นทางตรวจสอบและอนุญาตจ่ายเงินโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนด 

ข้อ 143 ธนาณัติระหว่างประเทศท่ีประเทศปลายทางส่งคืนมาเพราะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับไม่ได้
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทจะส่ังจ่ายเงินคืนผู้ฝากส่งโดยผู้ฝากส่งจะต้องมาติดต่อ
ขอรับเงินคืนภายในระยะเวลา 3 เดือนนับถัดจากเดือนที่ส่ังจ่ายเงินคืนผู้ฝากส่ง  
หากพ้นก าหนดระยะเวลาดั งกล่าวแล้ว  บริษั ทจะท าการประกาศโฆษณา                         
ให้ผู้ใช้บริการทราบ หากภายในระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศโฆษณา             
ผู้ฝากส่งไม่ไปติดต่อขอรับเงินคืน จะถือว่าธนาณัติระหว่างประเทศฉบับนั้นเป็น
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ธนาณัติส้ินสภาพตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ผู้ฝากส่งจะมา
ขอรับเงินคืนอีกไม่ได้ 

 ข้อ 144 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการธนาณัติ
ระหว่างประเทศเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด  

บริการพิเศษ 

ข้อ 145 บริการพิเศษ หมายถึง บริการที่บริษัทจัดให้มีขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อให้
ผู้ใช้บริการเลือกใช้ได้โดยช าระค่าบริการตามที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  145.1 บริการพิเศษที่ใช้ควบคู่กับบริการธนาณัติ ได้แก่ บริการตอบรับธนาณัติ 
  145.2 บริการพิเศษที่ใช้ภายหลังการฝากส่งธนาณัติ ได้แก่ 
   145.2.1 บริการคืนเงินธนาณัติ 
   145.2.2 บริการแก้ไขช่ือผู้รับเงินธนาณัติ 
   145.2.3 บริการโอนจ่ายเงินธนาณัติ 
  145.2.4 บริการออกใบแทนใบรับธนาณัติ 
   145.2.5 บริการออกใบแทนธนาณัติ 

 145.2.6 บริการจัดท าส าเนาภาพถ่ายธนาณัติที่จ่ายเงินแล้ว 
  145.2.7  บริการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินธนาณัติ 
 

บริการตอบรับธนาณัติ 

ข้อ 146 บริการตอบรับธนาณัติ  คือ บริการที่บริษัทรับจะแจ้งให้ผู้ฝากส่งทราบว่าได้จ่ายเงิน
ธนาณัติใหแ้ก่ผู้รับแล้วเม่ือใดและผู้ใดเป็นผู้ลงนามรับ โดยการให้ผู้รับหรือผู้แทนของ
ผู้รับลงนามรับเงินพร้อมวัน เดือน ปีในใบตอบรับแล้วส่งคืนให้ผู้ฝากส่งทางไปรษณีย์
หรือวิธีการส่ือสารอื่น 

ข้อ 147 ผู้ฝากส่งจะขอใช้บริการตอบรับได้เฉพาะในขณะฝากส่งเท่านั้น 
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ข้อ 148 บริการตอบรับธนาณัติใช้ได้กับธนาณัติในประเทศ ส่วนบริการตอบรับธนาณัติ
ระหว่างประเทศใช้ได้เฉพาะกับประเทศที่ มีข้อตกลงกันเท่านั้น    

ข้อ 149 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการตอบรับ
ธนาณัติเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

บริการคืนเงินธนาณัต ิ

ข้อ 150 บริการคืนเงินธนาณัติ  คือ บริการที่บริษัทจ่ายเงินธนาณัติคืนให้แก่ผู้ฝากส่งตามที่ได้
ยื่นค าขอคืนเงินไว้ 

ข้อ 151  ผู้มีสิทธิขอใช้บริการคืนเงินธนาณัติ ได้แก่ ผู้ฝากส่งหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจาก    
ผู้ฝากส่ง 

ข้อ 152  การคืนเงินธนาณัติกระท าได้ในกรณีธนาณัติที่ยังไม่จ่ายเงินและยังไม่ส้ินสภาพ 

ข้อ 153 บริการคืนเงินธนาณัติใช้ได้กับธนาณัติในประเทศและธนาณัติระหว่างประเทศ 
 
 
ข้อ 154 บริษัทจะคืนเงินธนาณัติให้แก่ผู้ฝากส่งหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ฝากส่งเฉพาะ

จ านวนเงินที่ฝากส่งเท่านั้น 

ข้อ 155 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการคืนเงินธนาณัติ
เป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

 

 

Postact pon.indd   50 4/9/57 BE   11:31 AM



51

51 
 

บริการแก้ไขช่ือผู้รับเงินธนาณัติ 

ข้อ 156 บริการแก้ไขช่ือผู้รับเงินธนาณัติ  คือ บริการที่บริษัทรับด าเนินการแก้ไขช่ือผู้รับเงิน
ธนาณัติตามความประสงค์ของผู้ฝากส่ง 

ข้อ 157 ผู้มีสิทธิขอใช้บริการแกไ้ขช่ือผู้รับเงินธนาณัติ ได้แก่ ผู้ฝากส่งหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ
จากผู้ฝากส่ง 

ข้อ 158 การแก้ไขช่ือผู้รับเงินธนาณัติกระท าได้เฉพาะธนาณัติที่ยังไม่จ่ายเงินเท่านั้น  

ข้อ 159 บริการแก้ไขช่ือผู้รับเงินธนาณัติใช้ได้กับธนาณัติในประเทศและธนาณัติระหว่าง    
ประเทศ 

ข้อ 160 หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการแก้ไขชื่อ
ผู้รับเงินธนาณัติเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

บริการโอนจ่ายเงินธนาณัติ 

ข้อ 161 บริการโอนจ่ายเงินธนาณัติ  คือ บริการที่บริษัทรับโอนจ่ายเงินธนาณัติจาก            
ที่ท าการที่ระบุไว้ไปจ่ายเงินยังที่ท าการอื่นตามความประสงค์ของผู้ฝากส่งหรือ
ผู้รับ 

ข้อ 162 ผู้มีสิทธิขอใช้บริการโอนจ่ายเงินธนาณัติ ได้แก่ ผู้ฝากส่ง ผู้รับ หรือผู้ที่ได้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ฝากส่งหรือผู้รับ 

ข้อ 163 การโอนจ่ายเงินธนาณัติกระท าได้เฉพาะธนาณัติที่ยังไม่จ่ายเงินเท่านั้น 

ข้อ 164   บริการโอนจ่ายเงินธนาณัติใช้ได้กับธนาณัติในประเทศและธนาณัติระหว่างประเทศ
ที่จ่ายเงินในประเทศไทย    
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ข้อ 165 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการโอนจ่ายเงิน
ธนาณัติเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

บริการออกใบแทนใบรับธนาณัติ 

ข้อ 166 บริการออกใบแทนใบรับธนาณัติ  คือ  บริการที่บริษัทรับด าเนินการออกใบแทน         
ใบรับธนาณัติให้ผู้ฝากส่งเพื่อใช้ทดแทนฉบับเดิมที่สูญหาย 

ข้อ 167 ผู้มีสิทธิขอใช้บริการออกใบแทนใบรับธนาณัติ ได้แก่ ผู้ฝากส่งหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ
จากผู้ฝากส่ง 

ข้อ 168 การออกใบแทนใบรับธนาณัติกระท าได้เฉพาะธนาณัติที่อยู่ในอายุการสอบสวน
เท่านั้น 

ข้อ 169 บริการออกใบแทนใบรับธนาณัติใช้ได้กับธนาณัติในประเทศและธนาณัติระหว่าง 
ประเทศ 

ข้อ 170 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการออกใบแทน 
ใบรับธนาณัติเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

 
บริการออกใบแทนธนาณัติ 

ข้อ 171 บริการออกใบแทนธนาณัติ  คือ บริการที่บริษัทรับด าเนินการออกใบแทนธนาณัติ           
ที่ได้ฝากส่งเพื่อใช้เป็นเอกสารส าหรับให้ผู้ฝากส่งหรือผู้รับน าไปติดต่อขอรับเงินแทน
ธนาณัติที่ช ารุดหรือสูญหาย 

ข้อ 172 ผู้มีสิทธิขอใช้บริการออกใบแทนธนาณัติ ได้แก่  ผู้ฝากส่ง ผู้รับหรือผู้ที่ได้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ฝากส่งหรือผู้รับ 
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ข้อ 173 การออกใบแทนธนาณัติกระท าได้เฉพาะธนาณัติที่ยังไม่จ่ายเงินเท่านั้น 

ข้อ 174 บริการออกใบแทนธนาณัติใช้ได้กับธนาณัติในประเทศและธนาณัติระหว่างประเทศ      

ข้อ 175 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการออกใบแทน
ธนาณัติเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

บริการจัดท าส าเนาภาพถ่ายธนาณัติที่จ่ายเงินแล้ว 

ข้อ 176 บริการจัดท าส าเนาภาพถ่ายธนาณัติท่ีจ่ายเงินแล้ว คือ  บริการที่บริษัทรับจัดท า
ส าเนาภาพถ่ายธนาณัติที่จ่ายเงินแล้วพร้อมรับรองส าเนาให้แก่ผู้ฝากส่ง หรือผู้รับ   

ข้อ 177 ผู้มีสิทธิขอใช้บริการจัดท าส าเนาภาพถ่ายธนาณัติที่จ่ายเงินแล้ว ได้แก่  ผู้ฝากส่ง 
ผู้รับ หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ฝากส่งหรือผู้รับ 

ข้อ 178 การขอส าเนาภาพถ่ายธนาณัติที่จา่ยเงินแล้วกระท าได้เฉพาะธนาณัติที่อยู่ในอายุการ
สอบสวนเท่านั้น 

 
ข้อ 179 บริการจัดท าส าเนาภาพถ่ายธนาณัติที่จ่ายเงินแล้วใช้ได้กับธนาณัติในประเทศและ

ธนาณัติระหว่างประเทศ     

ข้อ 180 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการจัดท าส าเนา
ภาพถ่ายธนาณัติที่จ่ายเงินแล้วเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 
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บริการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินธนาณัติ 

ข้อ 181   บริการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินธนาณัติ คือ บริการที่บริษัทรับด าเนินการขยาย
ระยะเวลาการจ่ายเงินธนาณัติทีพ่้นระยะเวลาการจ่ายเงินตามที่บริษัทก าหนดให้แก่ 
ผู้ฝากส่ง หรือผู้รับ  

ข้อ 182 ผู้มีสิทธิขอใช้บริการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินธนาณัติ ได้แก่ ผู้ฝากส่ง หรือผู้รับ  

ข้อ 183  การขยายระยะเวลาการจ่ายเงินธนาณัติกระท าได้ เฉพาะธนาณัติที่ยังไม่จ่ายเงิน
เท่านั้น  

ข้อ 184 บริการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินธนาณัติใช้ได้กับธนาณัติในประเทศและธนาณัติ
ระหว่างประเทศ    

ข้อ 185  หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการขยาย
ระยะเวลาการจ่ายเงินธนาณัติเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 
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หมวด 9  
การขอสอบสวนและการชดใช้ค่าเสียหาย  

  

เง่ือนไขและหลักเกณฑ์การขอสอบสวน 

ข้อ 186    การขอสอบสวนส่ิงของส่งทางไปรษณีย์และบรกิารธนาณัติ   
  186.1 การขอสอบสวนส่ิงของส่งทางไปรษณีย์กระท าได้ในกรณีที่สงสัยว่าไม่ถึงผู้รบั 

สูญหาย เสียหาย หรือล่าช้าผิดปกติในระหว่างทางไปรษณีย์ หรือเป็น
ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ท่ีใช้บริการไปรษณีย์ตอบรับซึ่งผู้ฝากส่งมิได้รับ         
ใบตอบรับคืนในเวลาอันสมควรหรือสงสัยว่าผู้รับไม่ได้รับ หรือกรณีอื่นๆ  
ที่สงสัยเกี่ยวกับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ 

  186.2 การขอสอบสวนส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่ เป็นไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา         
ไม่สามารถกระท าได้ 

  186.3 การขอสอบสวนบริการธนาณัติกระท าได้ในกรณีที่สงสัยว่าผู้รับไม่ได้รับ
ธนาณัติ หรือได้รับเงินไม่ครบจ านวนที่ฝากส่ง หรือจ่ายเงินให้ผู้รับผิดตัว 
หรือล่าช้าผิดปกติในระหว่างทางไปรษณีย์ หรือฝากส่งเงินโดยใช้บริการ    
ตอบรับซึ่งผู้ฝากส่งมิได้รับใบตอบรับคืนในเวลาอันสมควร หรือกรณีอื่นๆ             
ที่สงสัยเกี่ยวกับบริการธนาณัติที่ฝากส่ง 

ข้อ 187   ผู้มีสิทธิขอสอบสวน 
 187.1 กรณีส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ ได้แก่ ผู้ฝากส่ง  ผู้รับ หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ

จากผู้ฝากส่งหรือผู้รับ 
 187.2 กรณีบริการธนาณัติ ได้แก่  ผู้ฝากส่งธนาณัติ  ผู้รับ หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ

จากผู้ฝากส่งธนาณัติหรือผู้รับ   

ข้อ 188    ผู้มีสิทธิขอสอบสวนไม่ต้องเสียค่าบริการในการด าเนินการสอบสวน      
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ข้อ 189   ระยะเวลาการขอสอบสวน 
  189.1 การขอสอบสวนไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์และบริการธนาณัติต้อง

ด าเนินการภายใน 6 เดือนนับถัดจากวันที่ฝากส่ง 
   189.2 การขอสอบสวนไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือไปรษณีย์ธนาณัติด่วนพิเศษต้อง

ด าเนินการภายใน 4 เดือนนับถัดจากวันที่ฝากส่ง 

ข้อ 190   การขอสอบสวนต้องยื่นขอสอบสวนต่อที่ท าการที่ฝากส่ง เว้นแต่มีความจ าเป็น     
จึงยื่นขอสอบสวน ณ ท่ีท าการอื่นหรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทก าหนด  

ข้อ 191   ผู้ขอสอบสวนต้องแจ้งและแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ขอสอบสวน
 เช่น หลักฐานการฝากส่ง รายละเอียดช่ือ ที่อยู่ของผู้ฝากส่งและผู้รับ เป็นต้น   
ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนที่สุดอันจะเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการสอบสวน      

เง่ือนไข  หลักเกณฑ์ความรับผิดชอบและการชดใชค้่าเสยีหาย 

ข้อ 192 บริษัทจะรับผิดชอบต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ส่ิงบรรจุภายในสูญหายหรือ 
เสียหายเม่ือตรวจพบก่อนการน าจ่าย  หรือผู้รับหรือผู้ฝากส่ง (กรณีส่งคืนต้นทาง) ทักท้วง
ขณะที่จ่าย  

ข้อ 193 เม่ือผลการสอบสวนปรากฏว ่าสิ่งของส่งทางไปรษณีย ์เกิดการสูญหายหรือ 
เสียหายเพราะความผิดของทางการไปรษณีย์ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

  193.1 ไปรษณียภัณฑ์รับรอง  ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียนและไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  
ที่สูญหายหรือเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนจะชดใช้ค่าเสียหายตามความ
เสียหายของส่ิงบรรจุภายในที่เกิดขึ้นโดยประเมินราคาซื้อขายในท้องตลาด  
ณ สถานที่และเวลาที่ฝากส่งแต่ไม่เกินอัตราที่บริษัทก าหนด  
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  193.2 พัสดุไปรษณีย ์
 193.2.1 ที่สูญหายหรือเสียหายทั ้งหมดจะชดใช้ค่าเสียหายตามอัตรา    

ที่บริษัทก าหนด 
   193.2.2 ที่สูญหายหรือเสียหายบางส่วนจะชดใช้ค่าเสียหายตามความ

เสียหายของส่ิงบรรจุภายในที่เกิดขึ้น โดยประเมินราคาซื้อขาย 
ในท้องตลาด ณ สถานที่และเวลาที่ฝากส่งแต่ไม่เกินอัตรา        
ที่บริษัทก าหนด 

  193.3 ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่ใช้บริการไปรษณีย์รับประกัน 
   193.3.1 ที่สูญหายหรือเสียหายทั้งหมดจะชดใช้ค่าเสียหายตามวงเงิน   

รับประกัน  
    193.3.2 ที่สูญหายหรือ เส ียหายบางส่วนจะชดใช้ค ่า เสียหาย ตาม    

ความเสียหายของสิ ่งบรรจ ุภายในที ่เก ิดขึ ้น โดยประเมิน              
ราคาซื ้อขายในท้องตลาด ณ สถานที่และเวลาที่ฝากส่ง                 
แต่ไม่เกินวงเงินรับประกัน 

กรณีส่ิงบรรจุภายในเป็นเอกสารสูญหายหรือเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนจะชดใช้
ค่าเสียหายตามค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารตามหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าเสียหายและ
อัตราที่บริษัทก าหนด 

ข้อ 194 หากส่ิงของส่งทางไปรษณีย์เกิดการสูญหายหรือเสียหายทั้งหมดเพราะความผิดของ
ทางการไปรษณีย์  ผู้ฝากส่งหรือผู้รับนอกจากจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย               
ตามข้อ 193 แล้วยังจะได้รับคืนค่าไปรษณียากรและค่าบริการพิเศษ   

ข้อ 195 หาก ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ เกิดการสูญหายหรือเสียหาย เพียงบางส่วน                
เพราะความผิดของทางการไปรษณีย์  ผู้ฝากส่งหรือผู้รับจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย
ตามข้อ 193  แต่จะไม่คืนค่าไปรษณียากรและค่าบริการพิเศษให้     
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ข้อ 196  เม่ือผลการสอบสวนปรากฏว่าธนาณัติสูญหายเพราะความผิดของทางการไปรษณีย์   
บริ ษั ทจะคืน เ งิ นให้ แก่ ผู้ ฝาก ส่งธนาณัติ ตามจ านวนเงินที่ ฝากส่งรวมทั้ ง                          
คืนค่าไปรษณียากร  ค่าบริการธนาณัติและค่าบริการพิเศษ  

  หากผู้ฝากส่งธนาณัติไม่ขอรับเงินคืนและประสงค์จะให้บริษทัจ่ายเงินให้ผู้รับ  บริษัท
จะออกใบแทนไปจ่ายเงินให้แก่ผู้รับตามจ านวนเงินที่ฝากส่งเท่านั้น   

 ข้อ 197  ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหาย         
  197.1 ไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์  

 ผู้ฝากส่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้น  เว้นแต่ผู้ฝากส่งได้  
โอนสิทธิให้แก่ผู้รับเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ผู้ฝากส่งและผู้รับเป็น
บุคคลเดียวกัน ไม่จ าเป็นต้องมีการโอนสิทธิ  

   ทั้งนี้ ผู้ฝากส่งหร ือ ผู ้ร ับที ่ได ้ร ับการโอนสิทธ ิจากผู ้ฝากส่งสามารถ                
มอบอ านาจให้บุคคลที่สามรับเงินชดใช้ค่าเสียหายได้ 

  197.2 ไปรษณียด์่วนพิเศษ 
 ผู้ฝากส่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดใช้คา่เสียหาย 

   197.3 ธนาณัติ  
    ผู้มีสิทธิได้รับเงินที่ฝากส่งคืน ได้แก่   ผู้ฝากส่งธนาณัติ หรือผู้รับเงิน               

แล้วแต่กรณี 

ข้อ  198 เม่ือบริษัทได้แจ้งให้ไปรับเงินตามข้อ 193-196  ณ ท่ีท าการแห่งใดแล้วต้องไปติดต่อ
ขอรับเงิน ณ ที่ท าการที่บริษัทก าหนดโดยเร็ว  หากไม่ไปติดต่อขอรับเงินภายใน           
30 วันนับจากวันที่บริษัทมีหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินจะถือว่าผู้มีสิทธิได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายสละสิทธิการรับเงินดังกล่าว    
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ข้อ 199 ในกรณีที่บริษัทตรวจพบส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ภายหลังจากที่ผู้ฝากส่งหรือผู้รับ
ได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 193-195 ไปแล้ว  ผู้ฝากส่งหรือผู้รับแล้วแต่กรณี
จะได้รับแจ้งให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บริษัท
ก าหนด  โดยจะต้องคืนเงินค่าเสียหาย ค่าไปรษณียากรและค่าบริการพิเศษอื่นๆ 
(ถ้ามี) ที่ได้รับไปแล้วให้แก่บริษัทและรับของคืนไป ทั้งนี้ หากผู้ฝากส่งหรือผู้รับปฏิเสธ
การรับหรือไม่ติดต่อขอรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บริษัท
ก าหนด  ให้ถือว่าส่ิงของดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าส่ิงของส่งทางไปรษณีย์นั้นมีราคาต่ ากว่าจ านวนเงินชดใช้
ค่า เ สียหายที่ ได้ รั บไป ผู้ฝากส่งหรื อ ผู้ รับจะต้ องคืน เ งินดั งก ล่า วรวมทั้ ง                          
ค่าไปรษณียากรและค่าบริการพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทและรับของคืนไป           
โดยไม่มีข้อแม้  นอกจากนี้ บริษัทยังมี สิทธิด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ฝากส่ง          
ที่ขอประกันเกินราคาจริงได้  

ข้อ 200 ในกรณีที่ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน พัสดุไปรษณีย์ หรือส่ิงของส่งทางไปรษณีย์
รับประกันถูกส่งคืนมายังผู้ฝากส่งโดยไม่ได้ระบุหมายเหตุขัดข้องที่น าจ่ายไม่ได้ไว้บน          
ห่อซอง  ผู้ฝากส่งอาจขอให้บริษัทคืนค่าไปรษณียากรและค่าบริการพิเศษ รวมทั้ง        
ค่าส่งคืนพัสดุไปรษณีย์ (ถ้ามี) ได้ 

การไม่ชดใช้คา่เสียหาย 

ข้อ 201 บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 201.1   การสูญหายหรือเสียหายเกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย 
 201.2 สอบสวนไม่ได้เพราะหลักฐานสูญหายหรือถูกท าลายโดยเหตุสุดวิสัย 
201.3  การสูญหายหรือการเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องของผู้ฝากส่ง  

หรือการที่ผู้ฝากส่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการฝากส่ง  
201.4  การเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติของส่ิงของนั้น 
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201.5 สิ ่งของส่งทางไปรษณีย ์ที ่บรรจ ุ ส่ิงของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์หรือ              
ของผิดกฎหมาย 

201.6 ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่ถูกกัก ริบ ยึดหรือท าลายตามกฎหมายของ
ประเทศปลายทาง 

201.7 ไม่ขอสอบสวนภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด 
 201.8 ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ที่ใช้บริการไปรษณีย์รับประกันที่ขอประกันเกินกว่า

ราคาจริงของส่ิงบรรจุภายในโดยมีเจตนาทุจริต  
201.9  ไปรษณียภัณฑ์สนามชายแดนหรือพัสดุไปรษณีย์สนามชายแดนที่ไม่ได้ใช้

บริการพิเศษ 
201.10 พัสดุไปรษณีย์ของเชลยศึกหรือพลเรือนผู้ถูกกักกัน 
201.11 ผู้ฝากส่งแสดงพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่ามีเจตนาฉ้อโกงเพื่อขอรับเงินชดใช้  

ค่าเสียหาย 
201.12 กรณีที่บริษัทประกาศให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย  

ข้อ 202  ในกรณีที่ ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์เกิดการสูญหาย เสียหายโดยเหตุสุดวิสัย  หรือ
สอบสวนไม่ได้เพราะหลักฐานสูญหายหรือถูกท าลายโดยเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่มีการชดใช้
ค่าเสียหาย ผู้ฝากส่งมีสิทธิร้องขอให้บริษัทพิจารณาคืนค่าไปรษณียากรและ
ค่าบริการพิเศษได้ ยกเว้นค่ารับประกัน 

ข้อ 203  ไปรษณีย์ด่วนพิเศษที่สอบสวนแล้วปรากฏว่าเกิดการล่าช้าเพราะความผิดของ   
ทางการไปรษณีย ์ บริษัทจะคืนค่าบริการให้แต่จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การล่าช้านั้น 

ข้อ 204 บริษัทจะไม่คนืคา่บริการส าหรับไปรษณียด์่วนพิเศษที่ล่าช้าในกรณีดังตอ่ไปนี้ 
  204.1   ล่าช้าโดยเหตุสุดวิสัย 
  204.2 สอบสวนไม่ได้เพราะหลักฐานสูญหายหรือถูกท าลายโดยเหตุสุดวิสัย 
  204.3 ล่าช้าเนื่องจากความบกพร่องของผู้ฝากส่งหรือการที่ผู้ฝากส่งไม่ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการฝากส่งที่ถูกต้อง 
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  204.4 ล่าช้าเนื่องจากตัวผู้รับเอง เช่น บ้านปิด ย้ายที่อยู่ ผู้รับไม่อยู่ ผู้รับไม่มาเปิด                  
ตู้ไปรษณีย์เช่าตามก าหนด     

  204.5 ล่าช้าเนื่องจากการตรวจประเมินภาษีอากรของพนักงานศุลกากรหรือ         
ถูกอายัดหรือหน่วงเหนี่ยวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตามกฎหมาย 

  204.6 ล่าช้า แต่ไม่ขอสอบสวนภายในระยะเวลาที่บรษิัทก าหนด 

ข้อ 205 บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายบรกิารธนาณัตใินกรณีดังตอ่ไปนี ้
  205.1 ความล่าช้าอนัเนื่องมาจากการให้บรกิาร 

  205.2 สอบสวนไม่ได้เพราะข้อมูลบริการธนาณัติถูกท าลายโดยเหตุสุดวิสัย เว้นแต่
มีหลักฐานพิสูจน์ได้ 

  205.3 การเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดหรือการละเลยของผู้ฝากส่ง     
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเลยของผู้ฝากส่งในการให้ข้อมูลสนับสนุน                 
ที่ถูกต้อง รวมทั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของเงินและการน าเงินไปใช้             
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม   

  205.4   เงินที่ฝากส่งถูกยดึโดยพนักงานเจา้หน้าที่ที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
  205.5   เงินที่ฝากส่งไปให้เชลยศึกสงครามหรือพลเรอืนที่ถูกกักกัน 
  205.6   ผู้ใช้บริการไม่ขอสอบสวนภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทก าหนด 
  205.7  ก าหนดเวลาที่อนุญาตให้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินธนาณัติในประเทศ              

ต้นทางหมดอายุลง 
  205.8  กรณีที่บริษัทประกาศให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือ          

ไม่คืนค่าบริการธนาณัติ       

ข้อ 206 ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายทางจิตใจ ความเสียหายต่อเนื่องและ              
ความเสียหายเพราะขาดผลประโยชน์ที่ควรได้รับอันเกิดจากการสูญหาย เสียหาย
หรือล่าช้าจะน ามาค านวณรวมเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายมิได้ 
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