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พระราชบัญญัติ 
ไปรษณีย 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
---------- 

 
นริศรานุวัดติวงศ 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๖) 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  พระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราช

โองการ ดํารัสเหนือเกลา ฯ ส่ังวา 
 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรถวายคําปรึกษาวา  เนื่องจากพาณิชยกรรมของประเทศไดเจริญ

ข้ึน สมควรแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวดวยการไปรษณียซ่ึงยังคงใชอยูในเวลานี้ เพื่อใหความสะดวกแก
ประชาชนและเหมาะสมแกกาลสมัยย่ิงข้ึน 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผูแทนราษฎรดังตอไปนี้ 
 

ความเบ้ืองตน 
---------- 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัตไิปรษณีย พุทธศักราช ๒๔๗๗” 
 
มาตรา ๒* ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
*[รก.๒๔๗๗/-/๑๒๒๖/๑๐ กุมภาพันธ ๒๔๗๗ 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิ/กพระราชกําหนดไปรษณีย รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ และบรรดา

กฎหมาย กฎและขอบังคับอื่น ๆ ที่ขัดหรือแยงกับบทบังคับแหงพระราชบัญญัตินี ้
 

หมวด ๑ 
บทวิเคราะหศัพท 
------------ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑) “รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูบังคับบัญชาราชการกรมไปรษณียโทรลข 
(๒) “อธิบดี”   หมายความวา อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข ผูแทนหรือเจาพนักงานอื่น 

ซึ่งทําการในตําแหนงอธิบดี 
(๓) “เจาพนักงาน” หมายความวา เจาพนักงานกรมไปรษณียโทรเลข 
(๔) “กรม” หมายความวา กรมไปรษณียโทรเลข 
(๕) “ที่ทําการไปรษณีย”   หมายความตลอดถึงโรงเรือนส่ิงท่ีปลูกสราง หองยานพาหนะ 

หรือสถานที่ทุกแหงที่ใชเปนที่ทําการไปรษณีย 
(๖) “ตูไปรษณีย” หมายความวา ที่รับไปรษณียภัณฑทุกชนิดซึ่งกรมไปรษณียโทรเลขจัด

ไว 
(๗) “ถุงไปรษณีย”   หมายความตลอดถึง  ถุง หีบ หอ ซอง หรือของหุมหออื่น ๆ 

สําหรับบรรจุไปรษณียภัณฑในระหวางสงทางไปรษณีย แมถุงนั้นจะมีไปรษณียภัณฑอยูหรือไมก็ตาม 
(๘) “ไปรษณียากร” หมายความวา คาธรรมเนียมที่ตองเสียสําหรับสงไปรษณียภัณฑทาง

ไปรษณีย 
(๙) “ตราไปรษณียากร”  หมายความวา  บัตรตราใด ๆ ซ่ึงรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึนเพ่ือใช

เปนคาไปรษณียากร   หรือคาธรรมเนียมอื่น  หรือจํานวนเงินท่ีจะตองเสียในการสงไปรษณียภัณฑ  รวมท้ัง
ตราไปรษณียากรสําหรับผนึก   หรือตราไปรษณียากรที่พิมพดุน  หรือแสดงไวโดยวิธีอื่นบนซอง กระดาษ
หอ ไปรษณียบัตรหรือสิ่งอื่น ๆ 

(๑๐)๑ “ไปรษณียภัณฑ” หมายความวา จดหมาย ไปรษณียบัตร ไปรษณียบัตรตอบรับ 
หนังสือกิติยคดี ตัวอยางหรือแบบสินคา ของตีพิมพทุกชนิด   หนังสือพิมพลงทะเบียนหอจดหมาย หอ
พัสดุ ธนาณัติ เช็คไปรษณีย หรือวัตถุอยางอื่นที่นํามาใชในการสื่อสารไปรษณีย 

(๑๑) “ธนาณัติ”  หมายความวา  ตราสารซึ่งที่ทําการไปรษณียแหงหนึ่ง สั่งใหท่ีทําการ
ไปรษณียอีกแหงหน่ึงจายเงิน 

(๑๒) “ไปรษณียนิเทศ”  หมายความวา  สมุดกฎขอบังคับ  คําส่ัง  หรือประกาศวาดวย
การไปรษณียทั่วไป  อันพึงตองปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัตินี ้หรือตามสัญญาสากลไปรษณีย 

(๑๓)๒ “เช็คไปรษณีย” หมายความวา ตราสารสําหรับขายแกประชาชน เพื่อประโยชนใน
การสงเงินโดยเจาพนักงาน ณ ที่ทําการไปรษณียแหงหนึ่ง ใหเจาพนักงาน ณ ที่ทําการไปรษณียแหงใดแหง
หนึ่งจายเงินใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งระบุนามไว หรือผูถือตราสารนั้น 

 
 
 
 
 

                                                           
๑ มาตรา ๔ (๑๐) แกไขโดยพระราชบัญญัติปรษณีย (ฉบับท่ี ๒) พุทธศกัราช ๒๔๘๓ 
๒ มาตรา ๔ (๑๓) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปรษณีย (ฉบับท่ี ๒) พุทธศกัราช ๒๔๘๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๒ 
อํานาจสิทธิ์ขาด 
----------- 

 
มาตรา ๕  รัฐบาลทรงไวซึ่งอํานาจสิทธิ์ขาดท่ีจะจัดการไปรษณีย และตั้งที่ทําการไปรษณีย

ภายในราชอาณาจักร 
อํานาจนี้มอบหมายใหไวแกกรมซึ่งมีสิทธิและหนาท่ีจัดการไปรษณีย  และตั้งที่ทําการ

ไปรษณียขึ้น ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร  และมีหนาท่ีทํากิจการตาง  ๆ  อันเกี่ยวแกการรับ  รวบรวม สง 
จาย และสงมอบไปรษณียภัณฑตามกฎ ขอบังคับ และคําส่ังท่ีต้ังข้ึน 

การตั้งหรือเลิกที่ทําการไปรษณีย ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๖  เม่ือกรมไดจัดการไปรษณียขึ้นที่ใดแลว  หามมิใหบุคคลซึ่งไมไดรับอํานาจตาม

พระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่น สง จัดใหสง ฝาก สงมอบใหแกผูอื่นเพื่อใหไปสง นําสง หรือกระทํา
การอื่นเกี่ยวกับการนําสงจดหมาย หรือไปรษณียบัตรโดยทางอื่นนอกจากทางไปรษณีย เวนแตในกรณี
ตอไปนี้ 

(๑)  จดหมายหรือไปรษณียบัตรไมเกินสามฉบับที่ฝากผูเดินทาง โดยผูรับฝากนั้นมิไดรับ
เงินเดือน คาจาง รางวัล หรือผลประโยชนอยางใด ๆ ในการนั้น 

(๒)  จดหมายหรือไปรษณียบัตรที่ไดจัดใหผูเดินหนังสือพิเศษถือไป  และเกี่ยวของดวย
กิจธุระของผูฝาก   หรือผูรับจดหมายหรือไปรษณียบัตรนั้นโดยเฉพาะ  และผูเดินหนังสือน้ันตองหามมิให
รับจดหมายหรือไปรษณียบัตรจากผูอื่น หรือนําสงจดหมายหรือไปรษณียบัตรใหแกผูอื่น 

(๓)  จดหมายหรือไปรษณียบัตรที่เกี่ยวของเฉพาะสินคา หรือทรัพยสินท่ีสงไปโดยทาง
บก ทางนํ้า หรือทางอากาศ  ซ่ึงจะตองสงมอบพรอมกับสินคาหรือทรัพยสินน้ันโดยมิตองเสียคาจาง  
รางวัล  หรือไดผลประโยชนอยางใดในการรับนําไป  หรือสงมอบจดหมายหรือไปรษณียบัตรนั้น   แต
จดหมายหรือไปรษณียบัตรนั้น  ตองใหเจาพนักงานตรวจดูได และตองมีคําวา “จดหมายของผูรับตราสง” 
หรือถอยคําอยางอ่ืนทํานองเดียวกัน 

 
มาตรา ๗  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๖ หามมิใหบุคคลตอไปนี้นําสง รับ รวบรวมหรือ   

สงมอบจดหมาย   หรือไปรษณียบัตร   แมวาตนจะมิไดรับเงินเดือนคาจาง  รางวัลหรือผลประโยชน      
อยางใด ๆ กลาวคือ 

(๑) ผูทําการรับขนของ  หรือคนโดยสารโดยปกติ รวมท้ังผูขับ ลูกจาง หรือตัวแทนของ
บุคคลนั้น ๆ ดวย เวนแตจดหมาย หรือไปรษณียบัตรอันเกี่ยวของกับของซึ่งรับขนนั้น 

(๒) เจาของ  นาย ผูบังคับการ หรือกะลาสีเรือ หรืออากาศยาน ท่ีผานหรือแลนไปตาม
แมนํ้าลําคลอง หรือในอากาศภายในราชอาณาจักร หรือแลนผานไปตามฝงทะเล หรือระหวางทาเรือ หรือท่ี
ใด ๆ ภายในราชอาณาจักร หรือระหวางที่ใด ๆ ภายในและภายนอกราชอาณาจักร  หรือลูกจาง หรอื



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตัวแทนของบุคคลนั้น ๆ เวนแตจดหมายหรือไปรษณียบัตรนั้น เกี่ยวกับของที่รับขนนั้น หรือเปนจดหมาย 
หรือไปรษณียบัตรที่ไดรับไวเพื่อนําสงไปโดยไดรับอํานาจจากกรม 

 
มาตรา ๘  กรมไมจําตองรับผิดในการที่ไปรษณียภัณฑซ่ึงอยูในระหวางสงทางไปรษณีย

สูญหาย สงผิด  เนิ่นชา  แตกหัก หรือบุบสลาย เวนไวแตในกรณีพิเศษที่มีกฎหมาย หรือกฎขอบังคับระบุ
ไวแจงชัดวาตองเสียคาทําขวัญ 

 
มาตรา ๙  โดยอนุมัติของรฐัมนตรี อธิบดีอาจอนุญาตโดยออกเปนขอบังคับขอสัญญา

และเง่ือนไขท่ัวไป หรือใหแตเฉพาะบุคคลในกรณีพิเศษ 
(๑) ใหตั้งที่ทําการไปรษณียประเภทรับอนุญาตขึ้นภายในราชอาณาจักร 
(๒) ใหสง นําสง หรือสงมอบไปรษณียภัณฑโดยทางอื่นนอกจากทางไปรษณีย 
(๓) ใหผูอื่นรวบรวมไปรษณียภัณฑ   เพ่ือสงโดยทางไปรษณีย  หรือโดยทางที่ไดอนุญาต

เปนพิเศษตามมาตรานี้ 
(๔) ใหทํากิจการอยางอื่นทั่วไปตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 

หมวด ๓ 
ไปรษณียากร 
--------- 

 
มาตรา ๑๐  รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราไปรษณียากร และ

คาธรรมเนียมอื่นในการสงไปรษณียภัณฑทางไปรษณียภายในราชอาณาจักร  ตามความในพระราชบญัญัติ
นี ้หรือเกี่ยวแกไปรษณียภัณฑตางประเทศ  ซึ่งมีบทกําหนดไวตามสัญญาสากลไปรษณียและวางขอบังคับ
กําหนดขอสัญญาและเง่ือนไข ในการเรียกเก็บไปรษณียากรตามที่กําหนดไวนั้น 

 
มาตรา ๑๑  โดยอนุมัติของรัฐมนตรี อธิบดีอาจออกขอบังคับ 
(๑) ใหเสียไปรษณียากรลวงหนาสําหรับไปรษณียภัณฑที่สงภายในราชอาณาจักรทุก

ประเภท หรือแตบางประเภทและกําหนดวิธีท่ีจะตองเสียไปรษณียากรลวงหนา 
(๒) กําหนดอัตราไปรษณียากรที่จะตองเสียสําหรับไปรษณียภัณฑภายในราชอาณาจักร

เม่ือมิไดเสียไปรษณียากร หรือไดเสียลวงหนาไวไมพอ 
(๓) กําหนดวิธีที่จะส่ังใหสงไปรษณียภัณฑตอไปยังที่อื่นโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมหรือ

ตองเสียเพ่ิมข้ึนอีก ตามแตจะระบุไวในขอบังคับ 
(๔) กําหนดอัตราคาธรรมเนียม   “การสงดวน”   คือ นําสงนอกเวลาสงธรรมดา   

สําหรับไปรษณียภัณฑเพิ่มขึ้น หรือใชแทนอัตราไปรษณียากรที่ตองเสียตามพระราชบัญญัตินี ้
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๕)  วาดวยกิจการอยางอื่นทั่วไปที่เกี่ยวแกไปรษณียากร 
ขอบังคับนี ้เม่ือไดโฆษณาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๒  ผูรับไปรษณียภัณฑ  ซ่ึงยังมีไปรษณียากรหรือคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีตองเสีย

ตามพระราชบัญญัตินี้คางอยูจําตองชําระคาไปรษณียากร  หรือคาธรรมเนียมอื่นนั้นในขณะที่รับ
ไปรษณียภัณฑ  เวนแตจะสงคืนเสียทันทีโดยมิไดเปดผนึกหรืออานขอความ 

ถาอธิบดีเห็นวาไปรษณียภัณฑนั้นไดมีผูแกลงสงมาเพื่อเปนเครื่องรบกวนผูรับ  จะงดไม
เรียกเก็บไปรษณียากรนั้นก็ได 

ถาผูรับไมยอมรับ  หรือสงคืนไปรษณียภัณฑซ่ึงยังมีไปรษณียากร หรือคาธรรมเนียมอื่น
ตามพระราชบัญญัตินี้คางอยูดั่งกลาวแลว หรือถาผูรับตาย หรอืหาตัวไมพบ ผูฝากจําตองชําระคาไปรษณี
ยากร หรือคาธรรมเนียมอื่นที่คางอยูนั้นจนครบตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๓  เม่ือไดรับไปรษณียภัณฑท่ีจะตองเสียภาษีจากท่ีแหงใดแหงหน่ึงภายนอก

ราชอาณาจักร และเจาพนักงานไดเสียคาภาษีนั้นใหแกดานภาษีใดหรือณ ท่ีใดแลว  เงินคาภาษีนั้นใหเรียก
คืนไดเหมือนหนึ่งวาเปนไปรษณียากรที่คางอยูตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๔  ในการเรียกรองใหใชไปรษณียากร   หรือคาธรรมเนียมอื่นสําหรับ

ไปรษณียภัณฑที่คางอยูตามพระราชบัญญัตินี ้
(๑) เมื่อไดยื่นไปรษณียภัณฑที่มีเครื่องหมายของเจาพนักงานแสดงวาผูรับไมยอมรับ   

หรือผูรับตาย หรอืหาตัวไมพบ ใหถือเปนหลักฐานเบื้องตนวา การไดเปนจริงตามขอความที่ไดแสดงนั้น 
(๒)  ถาไดความวา ไปรษณียภัณฑมาจากผูใด ใหถือวาผูนั้นเปนผูฝากเวนแตจะพิสูจนให

เห็นเปนอยางอื่น 
 
มาตรา ๑๕  เครื่องหมายของเจาพนักงานกรมไปรษณียโทรเลขแหงกรุงสยามหรือ

ตางประเทศบนไปรษณียภัณฑใดแสดงวาไปรษณียากร หรือคาธรรมเนียมอื่นสําหรับไปรษณียภัณฑนั้นยัง
คางอยู ใหถือเปนหลักฐานเบื้องตนวา จํานวนเงินตามที่ปรากฏนั้นไดคางอยูจริง 

 
หมวด ๔ 

ตราไปรษณียากร 
------------ 

 
มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีจัดใหมีตราไปรษณียากรชนิดตาง ๆ และบอกมูลคาตามท่ีเห็นวา

จําเปน และใหมีอํานาจเปล่ียนแปลงแกไขราคาตราไปรษณียากรนั้น เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตราไปรษณียากรท่ีไดจัดใหมีข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงแกไขราคานั้น ใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๑๗  โดยอนุมัติของรฐัมนตรี อธิบดีอาจออกขอบังคับ 
(๑) วาดวยการจาย ขาย เก็บรักษา และใชตราไปรษณียากร 
(๒) กําหนดราคาตราไปรษณียากรท่ีจะขาย 
(๓) ระบุบุคคลที่จะขายตราไปรษณียากร กับวางอัตราและเง่ือนไขในการขาย 
(๔) กําหนดหนาที่และสินจาง ที่จะใหแกผูขายตราไปรษณียากร 
(๕) วางเง่ือนไขในการปรุตราไปรษณียากร   การลบเลือน ทําใหเสียสภาพและวาดวยตรา

ไปรษณียากรอยางใด ควรรับหรือไมควรรับไวใชเปนคาไปรษณียากร หรือคาธรรมเนียมอื่น 
(๖)  แสดงประเภทไปรษณียภัณฑที่อาจเสียไปรษณียากรเปนเงิน และใชเครื่องหมาย

อยางอื่นประทับแทนตราไปรษณียากรเปนคาไปรษณียากร หรือคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีจะตองเสียตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(๗) วาดวยกิจการอยางอื่นทั่วไปที่เกี่ยวแกตราไปรษณียากร 
 

หมวด ๕ 
การรับและสงไปรษณียภัณฑ 

--------------- 
 
มาตรา ๑๘  ไปรษณียภัณฑอันจะสงทางไปรษณียนั้น จะตองใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น และกฎขอบังคับที่ไดตั้งขึ้น 
 
มาตรา ๑๙  ไปรษณียภัณฑนั้น ใหถือวาอยูในระหวางสงทางไปรษณีย ต้ังแตเวลาท่ีได

สอดลงในตูไปรษณีย หรือไดมอบใหแกเจาพนักงานประจําที่ทําการไปรษณีย จนถึงเวลาท่ีไดสงถึงผูรับ  
หรือสงกลับคืนมายังผูฝาก หรือไดจัดการเปนอยางอื่นตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๐  ผูฝากมีสิทธิที่จะถอนไปรษณียภัณฑนั้นคืนจากที่ทําการไปรษณีย หรือเปล่ียน

ชื่อหรือที่อยูหรือใหจัดการแกไปรษณียภัณฑนั้นเปนอยางอื่นไดตลอดเวลาท่ีไปรษณียภัณฑนั้นยังอยูใน
ระหวางสงทางไปรษณีย 

 
มาตรา ๒๑  โดยอนุมัติของรัฐมนตรี  อธิบดีอาจออกขอบังคับวาดวยการรับและสง

ไปรษณียภัณฑทางไปรษณียท่ัวไป แตโดยเฉพาะไมลบลางอํานาจท่ัวไป คือ 
(๑) ระบุชนิดวัตถุที่ไมอนุญาตใหสงทางไปรษณีย 
(๒) วางเงื่อนไขในการสงวัตถุทางไปรษณีย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๓) วางระเบียบการกัก  และจําหนายวัตถุ ที่สงทางไปรษณียอันเปนของตองหามหรือ
ตองพิกัดภาษี หรือฝาฝนตอกฎขอบังคับท่ีไดตั้งขึ้น 

(๔) จําแนกประเภท  และวางระเบียบวาดวยสันฐาน ขนาดน้ําหนัก เครื่องหุมหอและการ
ผูกมัด กับการใชไปรษณียภัณฑ 

(๕) วางระเบียบการออกใบรับ  การออกและรับใบสําคัญในการรับและสงไปรษณียภัณฑ 
และกําหนดจํานวนเงินท่ีจะตองเสียนอกจากไปรษณียากร สําหรับใบรับและใบสําคัญนั้น 

(๖) กําหนดประเภทไปรษณียภัณฑอันควรอยูในลําดับจาย หรือสงกอนและหลัง ตามที่
จําเปน 

(๗) กําหนดเวลาและวิธีใหรับและสงไปรษณียภัณฑ 
ขอบังคับนี้เมื่อไดโฆษณาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๒๒  ใหอธิบดีจัดทําไปรษณียนิเทศขึ้น  เพื่อใชประกอบกับพระราชบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจเปลี่ยนแปลงแกไขตัดทอนเพิ่มเติมหรือยกเลิกเพิกถอนเสียไดเปนคราว ๆ 
ไปรษณียนิเทศนั้น เมื่อไดรับอนุมัติของรัฐมนตรีและไดโฆษณาแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๒๓  หามมิใหบุคคลใดสงทางไปรษณีย ซ่ึงวัตถุมีคมท่ีไมมีเคร่ืองหุมหอปองกัน

พอ หรือวัตถุระเบิดหรือสิ่งโสโครก  หรือส่ิงมีพิษ หรือสัตวมีชีวิต หรือสิ่งของที่มีสภาพอันนาจะกอใหเกิด
อันตราย หรือเสียหายแกไปรษณียภัณฑในระหวางสงทางไปรษณีย   หรือแกเจาพนักงาน เวนไวแตจะมี
ขอบังคับหรือเงื่อนไขกลาวไวเปนอยางอื่น 

 
มาตรา ๒๔  หามมิใหบุคคลใดสงทางไปรษณีย   ซึ่งไปรษณียภัณฑอันเห็นไดประจักษวา

มีถอยคํา เคร่ืองหมาย  หรือลวดลายเปนเส้ียนหนามแผนดิน หรือหยาบชาลามกหรือเปนท่ียุยงสงเสริมให
มีการกําเริบหรือหยาบคาย หรือขูเข็ญ หรือกรรโชก หรือผรุสวาทอยางรายแรง หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีผิด
กฎหมาย 

 
มาตรา ๒๕  ไปรษณียภัณฑใดที่สงทางไปรษณียเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้  อธิบดีอาจมีคําสั่งตามควรแกกรณีกลาวคือ 
(๑) ใหกักไวหรือสงตอไป หรือสงกลับคืนไปยังผูฝาก หรือใหจําหนายเปนอยางอื่น 
(๒) ใหเปดตรวจ หรือทําลายเสียได ถาจําเปนและเมื่อทําลายแลว ใหแจงไปใหผูฝาก

ทราบ 
(๓) ใหสงตรงไปยังพนักงานเจาหนาท่ี  เมื่อมีเหตุสงสัยวาเปนความผิดอาชญาเพื่อ

จัดการฟองรอง 
 
มาตรา ๒๖  ในเวลาที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึก หรือในเวลาสงคราม รัฐมนตรีหรือเจา

พนักงานคนใดท่ีไดรับอํานาจพิเศษจากรัฐมนตร ีเพื่อการนี้อาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหงดการสงหรือกัก



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ไปรษณียภัณฑประเภทใด   ในระหวางสงทางไปรษณียน้ันไวได  หรือใหจัดการจําหนายโดยวิธีใดแลวแต
เจาหนาที่ผูออกคําสั่งจะไดกําหนด 

 
มาตรา ๒๗  ถามีปญหาเกิดขึ้นวา ไปรษณียภัณฑใดเปนจดหมายหรือไปรษณียบัตร หรอื

เปนไปรษณียภัณฑประเภทอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎขอบังคับและคําส่ังท่ีไดต้ังข้ึน ใหถือเอา
คําวินิจฉัยของอธิบดี แตรัฐมนตรีอาจแกไขคําวินิจฉัยนั้นไดเมื่อเห็นสมควร 

 
หมวด ๖ 

การลงทะเบียนและการประกัน 
----------------- 

 
มาตรา ๒๘  ผูฝากอาจขอใหลงทะเบียนหรือประกันไปรษณียภัณฑ ณ ที่ทําการไปรษณีย 

ตามกฎขอบังคับที่ไดตั้งขึ้น 
 
มาตรา ๒๙  กรมจะตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนในการที่ไปรษณียภัณฑลงทะเบียนสูญ

หายไป หรือไปรษณียภัณฑรับประกันแตกหัก    หรือสูญหายไปในระหวางสงทางไปรษณียตามขอบังคับท่ี
ใชอยูเวลาน้ัน  เวนไวแตการแตกหักหรือสูญหายนั้น เกิดแตเหตุสุดวิสัย หรือเกิดแตสภาพแหง
ไปรษณียภัณฑนั้นเอง หรือเกิดเพราะความผิดของผูฝากหรือผูรับ 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อกรมจะตองใชราคาไปรษณียภัณฑที่แตกหักหรือสูญหายไปนั้น โดยท่ีผู

ฝากไดระบุแจงราคาไวแลวใหถือวาการระบุแจงราคาไวนัน้  เปนขอสันนิษฐาน วาไปรษณียภัณฑนั้นมีราคา
ตามที่ไดระบุแจงไว แตทั้งนี้ผูฝากจะเรียกคาสินไหมทดแทนเกินกวากําหนดราคาที่ไดระบุแจงไวนั้นหาได
ไม 

 
มาตรา ๓๑  ผูรับ หรือผูฝากมีสิทธิที่จะขอใหเปดไปรษณียภัณฑที่จะสงมอบแกตนกอน

รับตอหนาพนักงานเจาหนาที่ของกรมได ในกรณีเชนนี ้ใหพนักงานเจาหนาท่ีนั้นทําบันทึกแสดงพฤติการณ
หรือขอเท็จจริงตามที่ปรากฏแกตนไว แลวลงลายมือชื่อทั้งสองฝายไวเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๓๒  ในเรื่องความรับผิดของกรมในการที่ไปรษณียภัณฑแตกหักหรือสูญหายนั้น 

หามมิใหฟองเม่ือพนกําหนดปหน่ึงนับแตวันสงมอบ หรือวันที่ควรจะไดสงมอบ 
 
มาตรา  ๓๓  โดยอนุมัติของรฐัมนตรี อธิบดีอาจออกขอบังคับวาดวยการลงทะเบียน และ

การประกันไปรษณียภัณฑทั่วไป แตโดยเฉพาะไมลบลางอํานาจท่ัวไป คือ 
(๑)  กําหนดวาไปรษณียภัณฑประเภทใด  ที่อาจใหลงทะเบียนหรือเอาประกันได หรอื

ตองบังคับใหลงทะเบียนหรือใหเอาประกัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) กําหนดวาไปรษณียภัณฑที่ตองบังคับใหลงทะเบียนหรือเอาประกัน  ซ่ึงไดสงไปโดย
มิไดลงทะเบียนหรือเอาประกันนั้นใหสงกลับคืนแกผูฝาก หรือใหสงตอไปยังผูรับ หรือใหจัดการเปนอยาง
อื่น 

(๓) จํากัดจํานวนเงิน สําหรับลงทะเบียน  หรือรับประกนัไปรษณียภัณฑ  และจํานวนเงิน
คาสินไหมทดแทน 

(๔) วางระเบียบท่ีตองเสียไปรษณียากร   หรือคาธรรมเนียมอื่นสําหรับลงทะเบียน หรอื
รับประกัน และการออกใบรบัใบสําคัญสําหรับการลงทะเบียนหรือรับประกันนั้น 

(๕)  กําหนดเวลาและระเบียบวาดวยการจัดสงไปรษณียภัณฑลงทะเบียน  หรือรับประกัน
ที่สงมอบแกที่ทําการไปรษณีย 

ขอบังคับนี้เมื่อไดโฆษณาแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๓๔  ถากรมไดทําความตกลงไวกับตางประเทศเปนพิเศษวาดวยการรับและสง

ไปรษณียภัณฑลงทะเบียนหรือรับประกันทางไปรษณียไวอยางใด ใหใชความตกลงนั้นเปนขอบังคับ 
 

หมวด ๗ 
ไปรษณียภัณฑสงไมได 
--------------- 

 
มาตรา ๓๕  อธิบดีอาจออกขอบังคับวาดวยวิธีจําหนายไปรษณียภัณฑที่ไมสามารถสงได

เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งซึ่งตอไปนี้เรียกวาไปรษณียภัณฑสงไมได แตโดยเฉพาะไมลบลางอํานาจท่ัวไป คือ 
(๑) กําหนดเวลาใหท่ีทําการไปรษณียปลายทางเก็บรักษาไปรษณียภัณฑสงไมไดพักไว  ณ 

ที่ทําการไปรษณียนั้น 
(๒) จัดใหมีการโฆษณาบัญชีไปรษณียภัณฑสงไมไดทุกประเภทหรือแตบางประเภท 
ไปรษณียภัณฑสงไมไดน้ัน  เม่ือไดพักไว  ณ  ที่ทําการไปรษณียปลายทางครบ

กําหนดเวลาแลว ใหสงกลับไปยังท่ีทําการไปรษณียตนทาง เพื่อคืนใหแกผูฝาก หรือใหสงตรงไปยังกรม 
 
มาตรา ๓๖  ไปรษณียภัณฑสงไมไดท่ีกรมไดรับไวตามมาตรา ๓๕ ใหจัดการดั่งตอไปนี ้
(๑) ถาสามารถจะสงได ใหสลักหลังเสียใหมแลวสงไปยังผูรับโดยทางไปรษณีย 
(๒) ถาจะทําดั่งกลาวมาแลวไมได   ใหเจาพนักงานผูที่อธิบดีไดแตงตั้งขึ้นเพื่อการนี้เปด

ไปรษณียภัณฑนั้นออก  เพื่อใหทราบชื่อและที่อยูของผูฝาก แตจําตองสงวนขอความที่ไดทราบนั้นไวเปน
ความลับ แลวใหสงไปรษณียภัณฑนั้นคืนไปยังผูฝากทางไปรษณีย โดยมิตองเสียคาธรรมเนียม   หรอื
จะตองเสียอีกตามแตจะกําหนดไวในขอบังคับ 

 
มาตรา ๓๗  ไปรษณียภัณฑสงไมได ที่ไมสามารถจะจัดการใหเปนไปตามมาตรา ๓๖ ให

กักไวมีกําหนดเวลาตอไปอีก หรือใหจัดการสถานใดแลวแตจะไดวางไวในขอบังคับ แตถา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑) เปนจดหมายและไปรษณียบัตรใหทําลายเสีย 
(๒) เปนทรัพยสินซึ่งไมอาจเสื่อมสูญโดยสภาพ  ซ่ึงพบในไปรษณียภัณฑสงไมไดใหกักไว

มีกําหนดหนึ่งป เม่ือพนกําหนดเวลานั้นแลว ไมมีผูใดมาอางวามีสิทธิในทรัพยสินน้ัน ใหตกเปนสิทธิของ
รัฐบาล 

 
หมวด ๘ 

ถุงไปรษณียสงทางเรือ 
------------ 

 
มาตรา  ๓๘  นายเรือของเรือทุกลําที่จะออกจากทาหรือที่แหงหนึ่งภายในราชอาณาจักร 

ไปยังทาหรือที่อีกแหงหนึ่งภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร  จําตองรับถุงไปรษณียท่ีเจาพนักงานคนใด
คนหนึ่งนํามามอบใหเพื่อสงไปกับเรือนั้นและตองออกใบรับให  และเมื่อถึงทาหรือที่ตองสงถุงไปรษณียนั้น
แลว ใหนําสงโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๓๙  เจาของเรือทุกลําหรือตัวแทน  ที่กําหนดจะสงเรือออกจากทาใดใน

ราชอาณาจักร ไปยังทาอื่นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร  จําตองแจงความบอกวันและเวลาที่เรือจะ
ออกเปนหนังสือใหเจาพนักงานประจําที่ทําการไปรษณียทราบในเวลาอันสมควรกับทั้งใหบอกชื่อทาหรือที่
ซึ่งเรือจะแวะดวย  ถามีการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันและเวลาที่เรือจะออก  ก็ใหแจงความเปนหนังสือใหเจา
พนักงานทราบทันที  เพื่อเจาพนักงานนั้นจะไดแจงความใหประชาชนทราบวันและเวลาปดไปรษณีย ท่ีจะ
สงไปกับเรือนั้น 

 
มาตรา ๔๐  ภายหลังเวลาปดไปรษณียที่จะสงไปกับเรือเจาพนักงานซึ่งไดรับอํานาจจาก

อธิบดีหรือจากผูแทนอธิบดีอาจลงไปอยูในเรือเพื่อรับไปรษณียภัณฑตาง ๆ  ซึ่งไดเสียไปรษณียากร
ลวงหนาครบถวนแลวที่มีผูนํามาฝากที่เรือ  จนถึงเวลาเรือออกเพื่อใหสงไปกับเรือนั้น  ใหนายเรือ
ชวยเหลือเจาพนักงานเพื่อไดกระทําการตามหนาที่โดยสะดวกทุกอยาง 

 
มาตรา ๔๑  ถาไมมีเจาพนักงานอยูในเรือนั้น  นายเรืออาจรับไปรษณียภัณฑที่ไดเสีย

ไปรษณียากรลวงหนาครบถวนแลวไวไดและใหนําไปรษณียภัณฑนั้น ๆ  สงตอที่ทําการไปรษณียหรือที่ทา
หรือที่ใดท่ีจะตองสงไปรษณียภัณฑนั้น 

 
มาตรา ๔๒  (๑) นายเรือที่มาถึงทาใดในราชอาณาจักรตองรีบจัดการนําสงบรรดา

ไปรษณียภัณฑหรือถุงไปรษณียซึ่งอยูในเรือท่ีสลักหลังสงถึงทานั้น และสงมอบตอที่ทําการไปรษณียที่ทานั้น  
หรือตอเจาพนักงานซึ่งไดรับอํานาจจากอธิบดีเพื่อการนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) ถานายเรือลําใดมีไปรษณียภัณฑหรือถุงไปรษณียท่ีสลักหลังสงยังท่ีแหงอื่นภายใน
ราชอาณาจักร เม่ือเรือน้ันมาถึงทา   ใหนายเรือรีบรายงานตอเจาพนักงานประจําที่ทําการไปรษณียแหงทา
นั้น  และใหกระทําตามที่เจาพนักงานผูนั้นจะสั่ง 

(๓) ในทาที่นายเรือจะตองรายงานนั้น  ใหนายเรือลงนามในใบปฏิญาณวาไดปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอหนาพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอํานาจจากอธิบดีใบปฏิญาณนี้ใหผูที่อยูรู
เห็นในขณะนั้นลงนามเปนพยานไวดวย 

(๔) ถาเรือลําใดจําตองเขาทา  หรือแวะที่แหงใดนอกทางที่กําหนด ใหนายเรือลํานั้นแจง
ความตอเจาพนักงาน   หรือตอเจาพนักงานผูปกครองทองท่ี   ซ่ึงอยูใกลท่ีสุดวาในเรือน้ันมีไปรษณียมา
ดวยและถาเจาพนักงานนั้นสั่งประการใดใหปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๔๓  รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดเงินบําเหน็จที่จะใหแกนายเรือ เพ่ือทํา

การรับสงไปรษณียภัณฑในนามของกรม  และนายเรือที่เรือจะออกจากทาใดในราชอาณาจักร  เมื่อไดรับถุง
ไปรษณียไวเพื่อนําไปแลว   มีสิทธิท่ีจะรองขอและรับเงินบาํเหน็จท่ีควรได  ในการนําสงถุงไปรษณียและ
ของในถุงนั้นตามความในมาตรานี ้

 
มาตรา ๔๔  ไปรษณียภัณฑท่ีไดเขามาถึงกรุงสยามจากประเทศใด ๆ ภายนอก

ราชอาณาจักร โดยยานพาหนะใด ๆ ตองมอบใหแกเจาพนักงานประจําที่ทําการไปรษณียที่อยูใกลที่สุด
ทันที 

 
หมวด ๙ 

สิทธิพิเศษในการรับสงไปรษณีย 
------------- 

 
มาตรา ๔๕  บรรดาบุคคล สัตว หรือยานพาหนะอยางใด ๆ ที่รับสงแตเฉพาะถุงไปรษณีย

นั้น ถามีคาผานทางที่จะตองเสีย ใหยกเวนไมตองเสีย 
 
มาตรา ๔๖  หามมิใหผูใดขัดขวาง  หนวงเหน่ียว  หรือกีดกั้นบุคคล สัตว หรอื

ยานพาหนะอยางใด ๆ ที่จะไปรับหรือใชใหไปรับถุงไปรษณีย หรือท่ีกําลังรับสงถุงไปรษณีย 
 
มาตรา ๔๗  ถาถุงไปรษณียท่ีสงไปทางบก ทางนํ้า หรือทางอากาศนั้นไมอาจสงไปยังที่ซึ่ง

จะสงถึงได  เพราะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  ใหเปนหนาท่ีของบุคคลทุกคนท่ีสามารถชวยไดชวยเหลือจนเต็ม
กําลัง เพ่ือใหถุงไปรษณียน้ันสงไปถึงท่ีไดโดยเร็วท่ีสุด 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔๘  บุคคลผูรับขนสงของ หรอืคนโดยสาร เพื่อบําเหน็จเปนทางคาปกติของตน
จําตองรับขนสงไปรษณียภัณฑหรือถุงไปรษณีย ซึ่งอธิบดีจะกําหนดใหสงและใหไดรับคาระวางพาหนะ
สําหรับการนี ้ตามแตจะไดตกลงกันเปนครั้งคราว 

 
มาตรา ๔๙  ถามีขอโตเถียงเกิดขึ้นดวยเรื่องสัญญาหรือเงื่อนไขก็ดี  คาระวางพาหนะก็ด ี

ซึ่งไมสามารถจะตกลงกันไดท้ังสองฝายมีสิทธิที่จะตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นฝายละคน  แตถาฝายใดละเลย
เสีย ไมเลือกต้ังอนุญาโตตุลาการ  อีกฝายหนึ่งอาจรองขอตอศาลใหเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการแทนฝายที่
ละเลยนั้นได เพื่อวินิจฉัยขอโตเถียงนั้น 

ถาความเห็นของอนุญาโตตุลาการก้ํากึ่งไมตกลงกัน อนุญาโตตุลาการอาจเลือกตั้งผูเปน
ประธานขึ้นคนหนึ่ง เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

ถาอนุญาโตตุลาการไมตกลงกันในการเลือกตั้งผูเปนประธานก็ใหรองขอตอศาลให
เลือกตั้งผูเปนประธานขึ้น 

 
หมวด ๑๐ 
ธนาณัติ 

------------- 
 

มาตรา ๕๐  กรมอาจจัดใหมีการรับสงเงินจํานวนหนึ่งจํานวนใดทางธนาณัติ และอาจเรียก
รับเงินคาสวนลด หรือคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  โดยอนุมัติของรัฐมนตรี อธิบดีอาจวางระเบียบวาดวยธนาณัติและจายเงิน

ตามธนาณัติ กับทั้งบุคคลที่จะจายหรือรับเงินตลอดถึงเวลาและวิธีจาย 
 
มาตรา ๕๒  เม่ือไมสามารถจะจายเงินตามธนาณัติใหแกผูรับ  เพราะเหตุที่ผูรับตาย หรอื

ลมละลาย  กรมมีอํานาจท่ีจะจายเงินจํานวนนั้นใหแกทายาท หรือผูจัดการทรัพยมฤดกของผูรับ หรือแก
เจาพนักงานรักษาทรัพย  ฯลฯ  แลวแตกรณีเมื่อบุคคลนั้น ๆ แสดงหลักฐานแหงฐานะของตนดังกลาว
ขางตนไดจนเปนที่พอใจ 

 
มาตรา ๕๓  บุคคลใดซ่ึงฝากเงินไปโดยทางธนาณัติ และถาเงินนั้นยังมิไดจายใหแกผูรับ 

อาจขอใหจายเงินตามธนาณัตินั้นคืนแกตน หรือใหจายแกบุคคลอื่นนอกจากผูรับเดิมไดแลวแตจะสั่ง 
ถาหาตัวผูรับและผูฝากธนาณัติไมไดใหกรมโฆษณาหาตัวผูรับและผูฝากเมื่อพนกําหนด

หนึ่งปนับแตวันโฆษณาผูรับหรือผูฝากจะเรียกเงินตามจํานวนนั้นคืนหาไดไม 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๔  เมื่อเจาพนักงานไดจายเงินใหแกบุคคลใดตามธนาณัติเกินกวาจํานวนที่ควร
จายใหแกบุคคลนั้นก็ดี  หรือไดจายเงินใหแกบุคคลใดตามธนาณัติซึ่งควรจายใหแกบุคคลอื่นก็ดี  ใหกรม
แจงความเปนหนังสือไปยังบุคคลนั้นใหใชเงินที่จายไปโดยมิชอบนั้นคืนภายในเวลาอันสมควร 

 
มาตรา ๕๕  เมื่อเจาพนักงานไดจายเงินตามธนาณัติใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่นํา

ธนาณัติ หรือใบเสร็จใบสําคัญหรือใบแจงความสําหรับธนาณัติมาแสดงวาเปนผูรับเงินหรือตัวแทนไปแลว 
กรมเปนอันหลุดพนจากความรับผิดในเงินจํานวนนั้น 

หามมิใหผูใดฟองกรมในการจายเงินตามธนาณัติเนิ่นชาเพราะเหตุสุดวิสัยหรือประมาท
เลินเลอ หรือละเวน หรอืผิดหลง หรือกลฉอฉล หรอืยักยอก หรือดวยความตั้งใจกระทํา หรือเปนดวย
ความละเลยของเจาพนักงาน แตในกรณีเชนนี้ใหสงมอบเงินตามจํานวนในธนาณัตินั้นใหแกผูรับ หรือผู
ฝาก 

หามมิใหผูใดฟองกรมเพราะเหตุท่ีจายเงินผิด  เม่ือพนกําหนดหนึ่งป  นับแตวันท่ีไดออก
ธนาณัติ กรมไมตองรับผิดเกินกวาจํานวนเงินในธนาณัต ิ และไมตองรับผิดถาการจายเงินตามธนาณัตินั้น
ไดจายผิดไป เพราะเหตุที่ผูฝากบอกชื่อและที่อยูของผูรับไมถูกตองหรือไมบริบูรณ 

 
หมวด ๑๑ 

การตรวจคน จับกุม ฟองรอง และบทลงโทษ 
------------------- 

 
สวนท่ี ๑ 

ความผิดท่ีเจาพนักงานกรมกระทําขึ้น 
------------------- 

 
มาตรา ๕๖  ผูใดเปนเจาพนักงานไปรษณีย  หรือเปนผูมีหนาที่ราชการติดตอกับที่ทําการ

ไปรษณีย หรือตูไปรษณียเชือนแชหรือทําใหเนิ่นชาในการนําสง หรือสงมอบถุงไปรษณยี หรอื
ไปรษณียภัณฑหรือธนาณัต ิหรือกระทําใหเกิดเสียหายแกสิ่งเหลานั้นโดยเจตนา  ผูนั้นมีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบหาวัน หรือปรับไมเกินสองรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๗  ผูใดซ่ึงทานใชใหนําสงถุงไปรษณีย  หรือไปรษณียภัณฑระหวางสงทาง

ไปรษณีย และเวลาที่ใชใหทําการนั้นไดมอบใหเปนหนาที่จดและรักษาบัญชีใด จดหรือมอบใหผูอื่นจด
ขอความเท็จลงในบญัชี  โดยเจตนาจะทําใหหลงเชื่อวาตนไดไปถึงที่ หรือไดนําสงถุงไปรษณีย หรอื
ไปรษณียภัณฑนั้นแลว ซ่ึงความจริงไมไดไปถึงท่ีหรือไมไดนําสง ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองรอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๘  ผูใดเปนเจาพนักงานกระทําผิดหนาท่ีของตน  เปดหรือยอมใหผูอ่ืนเปดถุง
ไปรษณีย หรือไปรษณียภัณฑในระหวางสงทางไปรษณีย หรือตั้งใจกักหรือหนวงเหนี่ยว  หรือยอมใหผูอ่ืน
กักหรือหนวงเหนี่ยวถุงไปรษณีย หรือไปรษณียภัณฑ ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และ
ปรับไมเกินพันบาท 

แตมาตรานี้  ไมเกินความถึงการเปด  หรือกัก  หรือหนวงเหน่ียวถุงไปรษณีย  หรอื
ไปรษณียภัณฑโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ หรอืตามคําสั่งของรัฐมนตร ีหรือศาลท่ีมีอํานาจ 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดเปนเจาพนักงาน 
(ก)   ลงเครื่องหมายของราชการบนถุงไปรษณีย หรือไปรษณียภัณฑผิด โดยเจตนาทุจริต 
(ข)  เปลี่ยนแปลง  ขูดลบ  หรือทําใหเครื่องหมายของราชการบนถุงไปรษณียหรือ

ไปรษณียภัณฑสูญหาย โดยเจตนาทุจริต 
(ค) เม่ือไดรับมอบหมายใหทําการไปรษณียอยางใด ๆ เรียกหรือรับเงินเปนคาไปรษณียา

กร  ซึ่งตนรูอยูแลววาเรียกไมไดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๖๐  ผูใดเปนเจาพนักงาน โดยเจตนาทุจริตสงทางไปรษณีย หรือบรรจุลงในถุง

ไปรษณีย ซึ่งไปรษณียภัณฑที่ยังมิไดเสียไปรษณียากรใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎขอบังคับ
และคําส่ังท่ีไดต้ังข้ึน ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสองพันบาท 

 
สวนท่ี ๒ 

ความผิดอยางอ่ืน 
----------- 

 
มาตรา ๖๑  ผูใดกระทําการฝาฝนตอมาตรา ๖ คือ 
(ก) นําสงจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยทางอื่นนอกจากทางไปรษณียภายในเขตซึ่งกรม

มีสิทธิพิเศษที่จะทําการนี้ไดฝายเดียว 
(ข) กระทําการอยางใด ๆ  ที่เกี่ยวแกการนําสงจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยทางอื่น

นอกจากทางไปรษณีย ภายในเขตซึ่งกรมมีสิทธิพิเศษท่ีจะทําการนี้ไดฝายเดียว 
(ค) สงหรือขอใหรับ หรอืสงมอบจดหมาย หรือไปรษณียบัตรเพื่อใหสงโดยทางอื่น

นอกจากทางไปรษณีย ภายในเขต ซึ่งกรมมีสิทธิพิเศษที่จะทําการนี้ไดฝายเดียว 
(ง) รวบรวมจดหมาย  หรือไปรษณียบัตร เพื่อสงไปทางอื่นนอกจากทางไปรษณียเวนแต

ไดสิทธิพิเศษดังกลาวขางตน 
ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับตามจํานวนจดหมายหรือไปรษณียบัตรไมเกินฉบับละ

สิบบาท 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖๒  ผูใดรวบรวมจดหมาย หรือไปรษณียบัตรหลายฉบับ ถึงบุคคลหลายคน เขา
ในหอหรือซองเดียวกันเพื่อสงทางไปรษณียเปนหอจดหมาย หรือตนรูอยูแลว ขอใหรับหรือสงมอบ
จดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อใหสงเปนหอจดหมาย เวนแตไดสิทธิพิเศษดังกลาวขางตน  ผูน้ันมี
ความผิดตองระวางโทษปรับตามจํานวนจดหมาย หรือไปรษณียบัตรไมเกินฉบับละสิบบาท 

 
มาตรา ๖๓  ผูใดนําสง  รับ  ขอใหรับ  หรือสงมอบจดหมายหรือไปรษณียบัตร หรอื

รวบรวมจดหมายหรือไปรษณียบัตรเปนการฝาฝนตอมาตรา ๗ ผูน้ันมีความผิดตองระวางโทษปรับตาม
จํานวนจดหมายหรือไปรษณียบัตรไมเกินฉบับละยี่สิบบาท 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดสง  ขอใหรับ หรือจัดทําขึ้นแลวสงไปเพื่อใหสงไปรษณียภัณฑหรือสิ่งใด 

ๆ ทางไปรษณีย  เปนการฝาฝนตอมาตรา  ๒๓ หรอื ๒๔ ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๕  ผูใดเอาไฟเผา หรือเอาไมขีดไฟใสในตูไปรษณีย หรือเอาวัตถุระเบิดใสใน

หรือที่ตูไปรษณีย   หรือวัตถุท่ีนาเปนอันตรายสิ่งโสโครก  ส่ิงมีพิษหรือของนํ้าอยางใด  ๆ  เทหรือใสใน
หรือที่ตูไปรษณีย  หรือทําใหเสียหายแกตูไปรษณีย  หรือกระทําการใด  ๆ  ที่อาจเปนการเสียหายแกตู
ไปรษณีย หรือเครื่องประกอบและอุปกรณหรือของในตูไปรษณีย  ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๖  ผูใดปดกระดาษแจงความ ปดประกาศ หรือคําแจงความ หรือปดบัญชีปาย 

หรือส่ิงใด ๆ  หรือกระทําการใด ๆ ใหเปอน หรือใหเสียหายแกที่ทําการไปรษณียหรือตูไปรษณีย โดยไมมี
อํานาจท่ีจะทําไดตามกฎหมาย ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท 

 
มาตรา ๖๗  ผูใดซ่ึงบังคับไวโดยพระราชบัญญัตินี ้ใหทําการปฏิญาณอันเกี่ยวแก

ไปรษณียภัณฑ หรือของในไปรษณียภัณฑหรือราคาของนั้นที่ตองสงไปทางไปรษณียกลาวขอความใดใน
การปฏิญาณที่ตนรู  หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาเปนเท็จ หรือที่ตนไมเชื่อวาเปนจริง ผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

ถาการปฏิญาณที่เปนเท็จนั้น ไดกระทําขึ้นฉอโกงกรมใหปรับไมเกินสี่รอยบาท 
 
มาตรา ๖๘  ผูใดเปนนายเรือ 
(ก) ละเลยไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ 
(ข) ละเลยไมนําสงถุงไปรษณียหรือไปรษณียภัณฑที่ตนตองกระทําตามมาตรา ๔๒ โดย

ไมมีขอแกตัวอันสมควรซ่ึงเปนหนาท่ีของตนท่ีจะตองนําสืบ 
(ค) ไมยอมหรือจงใจละเวนไมสงมอบถุงไปรษณียหรือไปรษณียภัณฑท่ีอยูในความ

ปกครองของตนใหแกบุคคลที่ไดแตงตั้งไวใหเปนผูรับ ในเมื่อเรือจอดอยูท่ีดานตรวจปองกันโรค 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ง) ไมยอมหรือจงใจละเวนไมกระทําการตามหนาที่ซึ่งจําตองกระทําตามมาตรา ๓๙ หรอื
มาตรา ๔๐ 

ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินพันบาท 
 
มาตรา ๖๙  ผูใดเปนนายเรือท่ีมาถึงทาหรือท่ีแหงใด ในราชอาณาจักรหรือเปนคนประจํา

เรือนั้น ภายหลังท่ีไดสงไปรษณียภัณฑท่ีอยูบนเรือท้ังหมด หรือแตสวนใดไปยังที่ทําการไปรษณียประจําทา
ที่เรือมาถึงนั้นแลว ยังมีไปรษณียภัณฑซ่ึงกรมมีสิทธิพิเศษแตฝายเดียวท่ีจะตองสงไปยังท่ีทําการไปรษณีย
นั้นเหลืออยูในหีบหรือในความปกครอง หรือในความยึดถอืของตนโดยความรูสึกละเลยไมนําสง ผูน้ันมี
ความผิดตองระวางโทษปรับตามจํานวนไปรษณียภัณฑนั้นไมเกินสิ่งละรอยบาท 

ผูใดเปนนายเรือหรือบุคคลประจําเรือดั่งกลาวในวรรคกอน เมื่อเจาพนักงานไดเรียกรอง
ใหสงไปรษณียภัณฑนั้นแลวหนวงเหนี่ยวหรือกักไปรษณียภัณฑนั้นไวผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับ
ตามจํานวนไปรษณียภัณฑไมเกินสิ่งละสองรอยบาท 

 
มาตรา ๗๐  ผูใดขัดขวาง กีดกั้น  หนวงเหนี่ยว กักหรือทําใหเนิ่นชาตอการนําสงถุง

ไปรษณีย หรือไปรษณียภัณฑในระหวางสงทางไปรษณีย  หรอืดวยอุบายอยางใด ๆ เปดถุงไปรษณียหรือ
ไปรษณียภัณฑในระหวางสงทางไปรษณีย  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญตัินี้   หรือตามคําส่ัง
ของรัฐมนตร ี หรือของศาลท่ีมีอํานาจ ผูน้ันมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไม
เกินหารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรานี ้ไมตัดอํานาจท่ีจะกักเจาพนักงานหรือบุคคลใดท่ีกําลังนําสงถุงไปรษณีย หรือ
ไปรษณียภัณฑในระหวางสงทางไปรษณีย โดยมีขอหาวากระทําความผิดตามกฎหมายลักษณะอาชญาหรอื
กฎหมายอื่นท่ีใชอยูในเวลานั้น 

 
มาตรา ๗๑  ผูใดยึด หรือจงใจซอนเรน เก็บ หรือกักถุงไปรษณีย หรือไปรษณียภัณฑใน

ระหวางสงทางไปรษณียโดยเจตนาทุจริต  หรือเม่ือเจาพนักงานไดรองขอยังละเลยไมยอมมอบถุงไปรษณีย
หรือไปรษณียภัณฑ  อันควรมอบใหแกผูอื่น ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไม
เกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๗๒  ผูใดที่เจาพนักงานตองการใหชวยเหลือในการสงถุงไปรษณียในขณะที่มี

อุบัติเหตุเกิดขึ้น  ดั่งกลาวไวในมาตรา  ๔๗ ไมยอมรับ หรือละเลยไมปฏิบัติตามคํารองขอ โดยความจงใจ 
และไมมีขอแกตัวอันสมควร ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดเปนผูรับขน ละเลยหรือไมยอมรับขนสงถุงไปรษณียหรือไปรษณียภัณฑ 

ท่ีอธิบดีกําหนดใหสงดังกลาวไวในมาตรา ๔๘  โดยไมมีขอแกตัวอันสมควร ซึ่งเปนหนาที่ของตนที่จะตอง
นําสืบ ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๗๔  ผูใดซึ่งกรมไดอนุญาตใหตั้งที่ทําการไปรษณียประเภทรับอนุญาตหรือแตงตั้ง
ใหเปนผูขายตราไปรษณียากร 

(ก) เรียกเอาราคาตราไปรษณียากรจากผูซื้อสูงกวาหรือต่ํากวาราคาที่กําหนดไวใน
ขอบังคับ อันไดตั้งขึ้นตามมาตรา  ๑๗(๒) ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับ
ไมเกินสองรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(ข)  กระทําความผิดตอขอบังคับอื่น ท่ีไดต้ังข้ึนตามมาตรา ๑๗ ผูนั้นมีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๗๕  หามมิใหผูใดซ่ึงไมไดรับอํานาจจากกรมปดถอยคํา ตัวอักษร หรอื

เครื่องหมายตามที่ระบุไวตอไปนี้  หรือใหถอยคํา  ตัวอักษร  หรือเครื่องหมายนั้น ๆ ปรากฏอยูที่เรือน 
กําแพง ประตู หนาตาง หีบ เสา หรือที่อื่นอันเปนของตน หรืออยูในความคุมครองของตน กลาวคือ 

(ก)  คําวา  “ที่ทําการไปรษณีย” หรอื “ตูไปรษณีย” ประกอบดวยถอยคําตัวอักษร หรอื
เคร่ืองหมายใด ๆ ท่ีแสดงใหรูหรือสอใหเห็น  หรืออาจชักนําใหประชาชนเชื่อวาเปนที่ทําการไปรษณีย   
หรือตูไปรษณีย 

(ข)  ถอยคํา ตัวอักษร หรือเครื่องหมายใด ๆ ท่ีแสดงใหรู หรือสอใหเห็นหรืออาจชักนํา
ใหประชาชนเชื่อวาเรือนหรือที่นั้น ๆ เปนที่ทําการไปรษณีย หรือตูไปรษณีย 

ผูใดกระทําผิดตอมาตรานี้ ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท 
 
มาตรา ๗๖  ผูใดกระทําการฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๗๕ กรมอาจบังคับใหถอนหรือ

ลบถอยคํา ตัวอักษร  หรือเคร่ืองหมายน้ันออกเสียภายในเวลาอันสมควร หรือใหยายหรือถอน หรือปด
ตูจดหมายท่ีเปนของผูน้ัน หรืออยูในความคุมครองของผูนั้น ซึ่งอาจทําใหเขาใจวาเปนที่ทําการไปรษณีย
หรือตูไปรษณีย 

ถาผูกระทําความผิดไดรับคําบังคับตามวรรคตน ละเลยไมปฏิบัติตาม มีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินวันละสิบบาททุกวันตลอดเวลาที่ความผิดนั้นยังปรากฏอยู 

 
มาตรา ๗๗  ผูใดใชตราไปรษณียากร ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงวาตราไปรษณียากร นั้นได

ใชแลว ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

สวนท่ี ๓ 
การตรวจคนจับกุมและฟองรอง 

-------------- 
 
มาตรา ๗๘  ผูใดฝาฝน  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําผิดตอบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้ วาดวยอํานาจสิทธิขาดของรัฐบาล  เจาพนักงานซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีเปน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หนังสือโดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี  อาจตรวจคนจับกุม  หรือหนวงเหนี่ยวไวไดเปนเวลาอันสมควรเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๗๙  การฟองบุคคลผูกระทําผิดอาชญาเกี่ยวดวยถุงไปรษณียหรือไปรษณียภัณฑ

สงทางไปรษณียนั้น  ในฟองจะกลาวแตเพียงวา ถุงไปรษณียหรือไปรษณียภัณฑนั้น เปนทรัพยสินของกรม
ก็พอ และไมจําเปนตองพิสูจนวา ถุงไปรษณียหรือไปรษณียภัณฑนั้นมีคามากนอยเทาใด 

 
มาตรา ๘๐  การฟองขอใหลงโทษผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหฟองไดตอเม่ือเจา

พนักงานไปรษณียไดรองขอ 
ในเวลาใด ๆ กอนมีคําพิพากษา เจาพนักงานไปรษณียมีอํานาจเปรียบเทียบเพื่อเรียกรอง

เงินคาปรับ  หรือเพื่อริบทรัพยอันผิดตอพระราชบัญญัตินี้  โดยกระทําความตกลงและวางเง่ือนไขอยางใด
ก็ได สุดแลวแตจะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๘๑  เมื่อผูกระทําความผิดจะตองถูกปรับสําหรับความผิดอยางใด ๆ ตาม

พระราชบัญญัตินี้ ถากรมไดทําคํารองขอเปนพิเศษแลว  ศาลอาจสั่งในคําพิพากษาใหแบงเงินพินัยไมเกิน
ก่ึงหน่ึง ใหแกผูสืบการกระทําผิดนั้น 

 
หมวด ๑๒ 

การรักษาการตามพระราชบญัญัติ 
----------------- 

 
มาตรา ๘๒  ใหรัฐมนตรีมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อการนีใ้หมี

อํานาจออกกฎกระทรวงตั้งเจาพนักงาน   กําหนดอัตราคาธรรมเนียมและกิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
ประกาศมา ณ วันที ่๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ เปนปที ่๑๐ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

      ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 
               นายกรัฐมนตร ี

 
ปรียนันท/แกไข 
๑  /  ๓  /  ๔๕ 

A+ B (C) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
พระราชบัญญัติปรษณีย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓๓ 

 
หมายเหตุ:- พระราชบัญญัตไิปรษณีย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ นี ้มีหลักการใหมี”เช็คไปรษณีย” 
ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสงเงินทางเช็คไปรษณียไดอีกทางหน่ึง ท้ังน้ีก็เพ่ือสงเสริมชวยเหลือใหความสะดวกแก
ผูประสงคจะสงเงินจํานวนเล็กนอยใหแกกันและกัน 

 
ปรียนันท/แกไข 
๕  /  ๓  /  ๔๕ 

A+B ( C) 
 

ทรงยศ / สราวุฒ ิจัดทํา 
๕ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 

                                                           
๓ รก.๒๔๘๓/-/๒๘๒/๑๓ สิงหาคม ๒๔๘๓ 


