เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์
เรื่อง ให้ใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑
เนื่ องจากได้มีการจัดทาไปรษณี ยนิเทศขึ้นใหม่ เรียกว่า “ไปรษณี ยนิเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑”
เพื่อใช้ประกอบกับพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗
ประกอบมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงให้ยกเลิก “ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗” และ ให้ใช้ “ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ประธานกรรมการกิจการไปรษณีย์

สารบัญ

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
Executive Summary
หมวด ๑ ทั่วไป
หมวด ๒ การส่งสิ่งของทางไปรษณีย์
- สิ่งของส่งทางไปรษณีย์
- ข้อกาหนดเฉพาะในการส่งสิ่งของทางไปรษณีย์
- สิ่งของนอกทางไปรษณีย์
- สิ่งของในห่อซองเดียวกัน
- สิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์
- สิ่งของที่มีเงื่อนไขการฝากส่งพิเศษ
- ไปรษณียภัณฑ์ที่ฝากส่งโดยมิชอบ

หมวด ๓ ตราไปรษณียากร
- การใช้ตราไปรษณียากร
- ความผิดเกี่ยวกับตราไปรษณียากร

หมวด ๔ การชาระค่าบริการ
- การยกเว้นค่าบริการ

หมวด ๕ การหุ้มห่อและการจ่าหน้าสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
- การหุ้มห่อ
- การจ่าหน้า
- ไปรษณียภัณฑ์มาตรฐาน

หมวด ๖ ระบบงานไปรษณีย์
- การรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
- การส่งต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
- การนาจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
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หมวด ๗ บริการไปรษณีย์
- บริการหลัก
- ไปรษณียภัณฑ์
- จดหมาย
- ไปรษณียบัตร
- ของตีพิมพ์
- พัสดุย่อย
- เครื่องอ่านสาหรับคนเสียจักษุ
- พัสดุไปรษณีย์
- บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
- บริการพิเศษ
- บริการที่ใช้ควบคู่กับบริการหลัก
- บริการไปรษณีย์รับรอง
- บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน
- บริการไปรษณีย์รับประกัน
- บริการไปรษณีย์ตอบรับ
- บริการไปรษณีย์เก็บเงิน
- บริการที่จัดให้มีขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
- บริการธุรกิจตอบรับ
- บริการหนังสือพิมพ์ตราสิน
- บริการไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่าหน้า
- บริการประทับตราเพื่อการเผยแพร่และโฆษณา
- บริการไปรษณีย์รอจ่าย
- บริการตู้ไปรษณีย์เช่า
- บริการขอถอนคืนสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
- บริการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจ่าหน้าสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
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หมวด ๘ บริการธนาณัติ
- ธนาณัติในประเทศ
- ธนาณัติระหว่างประเทศ
- บริการพิเศษ
- บริการตอบรับธนาณัติ
- บริการคืนเงินธนาณัติ
- บริการแก้ไขชื่อผู้รับเงินธนาณัติ
- บริการโอนจ่ายเงินธนาณัติ
- บริการจัดทาสาเนาใบรับฝากธนาณัติ
- บริการออกใบแทนธนาณัติ
- บริการจัดทาสาเนาภาพถ่ายธนาณัติที่จ่ายเงินแล้ว
- บริการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินธนาณัติ

หมวด ๙ การขอสอบสวนและการชดใช้ค่าเสียหาย
- เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขอสอบสวน
- เงื่อนไข หลักเกณฑ์ความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหาย
- การไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ไปรษณียนิเทศ เป็นสมุดกฎ ข้อบังคับ คำสั่งหรือประกำศว่ำด้วยกำรไปรษณีย์ทั่วไปอันพึงต้อง
ปฏิบัติตำมควำมในพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ หรือตำมอนุสัญญำสำกล
ไปรษณีย์ที่ว่ำด้วยกำรให้บริกำรไปรษณีย์ซึ่งประเทศสมำชิกสหภำพสำกลไปรษณีย์ยึดถือเป็น
แนวทำงปฏิ บั ติ ในกำรให้ บริ กำรไปรษณี ย์ ระหว่ ำ งกั น โดยที่ ไ ด้ มี ก ำรแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
สำระสำคัญของอนุสัญญำสำกลไปรษณีย์ให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมใหญ่สหภำพสำกล
ไปรษณีย์ซึ่งจัดขึ้นในทุก ๔ ปี คณะกรรมกำรกิจกำรไปรษณีย์จึงได้จัดทำไปรษณียนิเทศ ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้ น เพื่ อ ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ทนไปรษณี ย นิ เ ทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียดบำงประกำรให้สอดคล้อง
กับอนุสั ญ ญำสำกลไปรษณีย์ฉบับปัจ จุบัน (ฉบับกำรประชุมใหญ่สหภำพสำกลไปรษณีย์
สมัยที่ ๒๖ ณ นครอิสตันบูล ระหว่ำงวันที่ ๒๐ กันยำยน – ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙) และสภำพกำร
ดำเนินธุรกิจไปรษณีย์ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำรเป็นสำคัญ
ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยรำยละเอียดเกี่ยวกับบริกำรไปรษณีย์และบริกำร
ธนำณัติ แบ่งออกเป็น ๙ หมวด ดังนี้
 หมวด ๑ ทั่วไป ว่ำด้วย นิยำม “ไปรษณียนิเทศ” อำนำจหน้ำที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย
จ ำกั ด ตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นพระรำชบั ญ ญั ติ ไ ปรษณี ย์ พุ ท ธศั ก รำช ๒๔๗๗ ประกอบ
พระรำชกฤษฎีกำกำหนดอำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พ.ศ. ๒๕๔๖ และนิยำมศัพท์สำคัญที่มีกำรกล่ำวถึงในไปรษณียนิเทศ องค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรกิ จ กำรไปรษณี ย์ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงำนก ำกั บ ดู แ ล อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง
คณะกรรมกำรกิจกำรไปรษณีย์ ตำมที่ กำหนดไว้ ตำมควำมในมำตรำ ๖ แห่ง พระรำช
กฤษฎีกำกำหนดอำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖
 หมวด ๒ กำรส่งสิ่งของทำงไปรษณีย์ ว่ำด้วย
o ประเภทของสิ่ ง ของส่ ง ทำงไปรษณี ย์ ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น ๓ ประเภท คื อ
ไปรษณียภัณฑ์ (มี ๕ ชนิด ได้แก่ จดหมำย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ พัสดุย่อย
และเครื่องอ่ำนสำหรับคนเสียจักษุ) พัสดุไปรษณีย์ และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

๑

o ข้อกำหนดเฉพำะในกำรส่งสิ่งของทำงไปรษณีย์ซึ่งกล่ำวถึง อำนำจสิทธิ์ขำดของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตำมพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗
ซึ่งได้แก่ จดหมำยและไปรษณีย บัตรรวมทั้ งกรณียกเว้นเกี่ยวกับกำรนำส่ง
จดหมำยหรือไปรษณียบัตรโดยทำงอื่นนอกจำกทำงไปรษณีย์
o สิ่งของนอกทำงไปรษณีย์และกำรต้องระวำงโทษปรับ
o ข้อห้ำมในกำรส่งสิ่งของที่เป็นจดหมำยหรือไปรษณียบัตรหลำยฉบับในห่อ หรือ
ซองเดี ย วกั น ยกเว้ น กำรได้ รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ไ ปรษณี ย์
พุทธศักรำช ๒๔๗๗
o สิ่งของต้องห้ำมส่งทำงไปรษณีย์ กำรดำเนินกำรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ต่ อ กำรส่ ง สิ่ ง ของทำงไปรษณี ย์ ที่ เ ป็ น กำรฝ่ ำ ฝื น ต่ อ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ และบทกำหนดโทษ
o สิ่งของที่มีเงื่อนไขกำรฝำกส่งพิเศษ เช่น สิ่งของมีค่ำ สิ่งของต้องภำษีอำกรหรือ
ต้องกำกัดในกำรนำเข้ำ ณ ประเทศปลำยทำง สิ่งของที่ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกพนักงำนศุ ล กำกร เป็นต้น ซึ่งจะสำมำรถฝำกส่ งเข้ำ สู่ ท ำงไปรษณี ย์ ได้
โดยต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด
o ไปรษณียภัณฑ์ที่ฝำกส่งโดยมิชอบ
 หมวด ๓ ตรำไปรษณียำกร ว่ำด้วย นิยำม “ตรำไปรษณียำกร” วิมัยบัตร กำรใช้
ตรำไปรษณี ยำกร ตรำไปรษณี ยำกรที่ ใช้ ช ำระค่ ำบริ กำรไม่ ได้ และควำมผิ ดเกี่ ยวกั บ
ตรำไปรษณียำกร เช่น กำรใช้ตรำไปรษณียำกรซึ่งมีเครื่องหมำยแสดงว่ำตรำไปรษณียำกรนั้น
ได้ใช้แล้ว กำรปลอมแปลงตรำไปรษณียำกรให้ผิดไปจำกเดิมเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ำมีมูลค่ำ
สูงกว่ำควำมเป็นจริง เป็นต้น
 หมวด ๔ กำรช ำระค่ ำ บริ ก ำร ว่ ำ ด้ ว ย นิ ย ำม “ค่ ำ บริ ก ำร” “ค่ ำ ไปรษณี ย ำกร”
“ค่ำบริกำรธนำณัติ” และ “ค่ำบริกำรพิเศษ” วิธีแสดงกำรชำระค่ำบริกำร กำรปฏิบัติ
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในกรณีที่พบว่ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่ฝำกส่งไม่ได้
ชำระค่ำไปรษณียำกรหรือชำระค่ำไปรษณียำกรไม่ครบ กำรคำนวณเงินค่ำปรับกรณีที่
สิ่งของนั้นไม่ได้ชำระค่ำไปรษณียำกรหรือชำระค่ำไปรษณียำกรไม่ครบ และกำรยกเว้น
ค่ำบริกำรสำหรับเครื่องอ่ำนสำหรับคนเสียจักษุ และไปรษณียภัณฑ์หรือพัสดุไปรษณีย์
สนำมชำยแดน
๒

 หมวด ๕ กำรหุ้มห่อและกำรจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ ว่ำด้วย
o หลักเกณฑ์กำรหุ้มห่อสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ซึ่งจะต้องกระทำอย่ำงมั่นคงแข็งแรง
เหมำะสมกับสิ่งบรรจุภำยในและสภำพกำรขนส่ง และไม่เป็นอันตรำยแก่พนักงำน
หรือต่อสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์อื่นๆ รวมทั้งอุปกรณ์ไปรษณีย์ กำรปฏิบัติต่อสิ่งของ
ส่งทำงไปรษณีย์ที่หุ้มห่อไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ ควำมรับผิดของผู้ฝำกส่งในกรณี
ที่ส่งสิ่งของที่หุ้มห่อไม่ถูกต้อง ซอง/สิ่งหุ้มห่อที่ห้ำมนำมำใช้บรรจุสิ่งต่ำงๆ แล้ว
ฝำกส่งเข้ำสู่ทำงไปรษณีย์
o หลักเกณฑ์กำรจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ซึ่งจะต้องจ่ำหน้ำด้วยหมึกหรือวัสดุที่
ไม่ ล บเลื อ นง่ำ ย กำรจ่ำ หน้ำ โดยระบุชื่อ และที่ อ ยู่ ของผู้ รั บและผู้ ฝ ำกส่ งอย่ ำ ง
ละเอียดและชัดเจน พร้อมรหัสไปรษณีย์และหมำยเลขโทรศัพท์ (ถ้ำมี)
o ไปรษณียภัณฑ์มำตรฐำน
 หมวด ๖ ระบบงำนไปรษณีย์ ว่ำด้วย ระบบงำนไปรษณีย์ในขั้นตอนต่ำงๆ ได้แก่
กำรรับฝำก กำรส่งต่อและกำรนำจ่ำย นิยำมผู้รับ และกำรปฏิบัติต่อสิ่งของส่งทำง
ไปรษณีย์ที่นำจ่ำยผู้รับไม่ได้
 หมวด ๗ บริกำรไปรษณีย์ ว่ำด้วย นิยำม “บริกำรไปรษณีย์” กำรจัดแบ่งลักษณะของ
บริกำรไปรษณีย์เป็น
o บริกำรหลัก ได้แก่ ไปรษณียภัณฑ์ (มี ๕ ชนิด ได้แก่ จดหมำย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์
พัสดุย่อยและเครื่องอ่ำนสำหรับคนเสียจักษุ) และพัสดุไปรษณีย์
o บริกำรไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
o บริกำรพิเศษสำหรับบริกำรไปรษณีย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ บริกำรพิเศษ
ที่ใช้ควบคู่กับบริกำรหลัก และบริกำรพิเศษที่จัดให้มีขึ้นเพื่ออำนวยควำมสะดวก
แก่ผู้ใช้บริกำร
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 หมวด ๘ บริกำรธนำณัติ ว่ำด้วย บริกำรธนำณัติที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดให้มีขึ้น
ได้แก่
o บริ ก ำรธนำณั ติ ได้ แ ก่ ธนำณั ติ ใ นประเทศและธนำณั ติ ร ะหว่ ำ งประเทศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำคัญของบริกำรธนำณัติ เช่น อำยุกำรจ่ำยเงินธนำณัติ
วงเงิ น อย่ ำ งสู ง และหน่ ว ยเงิ น ที่ ใ ช้ ใ นกำรรั บ ฝำกซึ่ ง ต้ อ งเป็ น ไปตำมที่ บ ริ ษั ท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด ควำมรับผิดของบริษัทต่อจำนวนเงินตำมธนำณัติ
เป็นต้น
o บริกำรพิเศษสำหรับบริกำรธนำณัติ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ บริกำรพิเศษ
ที่ใช้ควบคู่กับบริกำรธนำณัติ และบริกำรพิเศษที่ใช้ภำยหลังกำรฝำกส่งธนำณัติ
 หมวด ๙ กำรขอสอบสวนและกำรชดใช้ค่ำเสียหำย ว่ำด้วย
o หลักเกณฑ์กำรขอสอบสวนสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์และบริ กำรธนำณั ติ ผู้มีสิทธิ
ขอสอบสวน ระยะเวลำกำรขอสอบสวนซึ่งจะต้องขอสอบสวนภำยใน ๖ เดือนนับถัด
จำกวันที่ฝำกส่ง ยกเว้นกำรขอสอบสวนไปรษณีย์ด่ วนพิเศษซึ่งจะต้องขอสอบสวน
ภำยใน ๔ เดือน
o เงื่อนไข หลักเกณฑ์ควำมรับผิดชอบและกำรชดใช้ค่ำเสียหำยสำหรับสิ่งของส่งทำง
ไปรษณีย์ และบริกำรธนำณัติซึ่งสูญหำยหรือเสียหำยเพรำะควำมผิดของทำงกำร
ไปรษณีย์ ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินชดใช้ค่ำเสียหำยและระยะเวลำที่ต้องไปติดต่อขอรับ
เงินชดใช้ค่ำเสียหำย กำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยกับผู้ที่ขอรับประกันเกินรำคำจริง
o หลักเกณฑ์กำรไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยในกรณีต่ำงๆ และกำรห้ำมนำควำมเสียหำย
ทำงอ้อม ควำมเสียหำยทำงจิตใจ ควำมเสียหำยต่อเนื่องและควำมเสียหำยเพรำะ
ขำดผลประโยชน์ ที่ ค วรจะได้ รั บ อั น เกิ ด จำกกำรสู ญ หำย เสี ย หำยหรื อ ล่ ำ ช้ ำ
มำคำนวณรวมเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำย

๔

Executive Summary
Postal Directive is a collection of rules, regulations, orders or
announcements relating to the provisions of postal services, in
conformity with the Postal Act B.E. 2477 or the Acts of the Universal
Postal Union (UPU) by which the UPU member countries shall abide.
Given the amendments of the Acts as a consequence of the decision
made by the UPU Congress which is held every 4 years, the Postal
Commission has thus published a Postal Directive B.E. 2561, in
replacement of the B.E. 2557 version, which comes into effect as
from 1 July 2018. Some details have been adapted to comply with
the present UPU Convention (the 26th UPU Congress, Istanbul,
20 September - 7 October 2016) and the postal business environment
with the accent on customer satisfaction.
Postal Directive B.E. 2561, detailing postal and postal money order
services, comprises 9 parts as follows:
 Part 1 General 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 Postal items which are classified into 3 categories; letterpost items - ( letters, postcards, printed matters, small
packets and items for the blind), postal parcels and EMS.
o Specific provisions on dispatch of postal items which
contains Thailand Post’s monopoly according to the Postal
Act B.E. 2477 - letters and postcards and in exceptional
cases where letters and postcards are dispatched by any
means other than by postal routes.
o Items dispatched out-of-postal route and penalties.
o Prohibitions of enclosing several letters or postcards in one
envelope/packet, unless otherwise stipulated in the Postal
Act B.E. 2477.
o Prohibited articles and Thailand Post’ s execution with
regard to items posted in breach of the Postal Act B.E. 2477
and punishment measures.
o Items with special acceptance conditions, i. e. valuables,
items subject to duties and taxes levied in the country of
destination, items subject to customs control, etc. which
shall be admitted only if they are complied with the
regulations and conditions laid down by Thailand Post.
o Remailed items.
 Part 3 Postage stamps This part involves definitions of “postage
stamps” , international reply coupons, use of postage stamps,
invalid postage stamps, crimes against the use of cancelled stamps
or counterfeits with the object of profiting by a higher value, etc.
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 Part 4 Payment of service charges This part includes
definitions of “ service charges” , “ postage charges” , “ postal
money order service charges” , “ special charges” , methods of
denoting payment, actions taken by Thailand Post when either
unpaid or underpaid postal items are found, calculation of charges
on unpaid or underpaid items, and exemption from postal
charges of items for the blind and frontier forces mail ( letterpost items and parcels).
 Part 5 Packing and addressing of postal items This includes
o Rules applicable to packing of postal items which shall be
securely made up, ensuring the integrity of the contents
during transport and shall not expose officials to danger
or soil or damage other items or postal equipment, treatment
of items not properly packed, sender’s liability for items not
properly packed, envelopes/packing materials prohibited
from use in accommodating items in postal route.
o Rules applicable to addressing postal items which shall be
made out either in ink or not easily effaceable materials,
addressing with complete sender’ s/ addressee’ s names
and domicile including postcodes and telephone number
(if any).
o Standardized items
 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 ( letters,
postcards, printed matters, small packets and items for
the blind) and postal parcels
o Express Mail Service (EMS)
o Special services, categorized into 2 types, i. e.
supplementary services used in parallel with basic
services and supplementary services provided to enhance
convenience for customers.
 Part 8 Postal money order services This part include postal
money order services provided by Thailand Post, viz.
o Postal money orders; which comprise domestic money
orders and international money orders; principle rules and
conditions relating to money orders, for instance, validity
period, maximum amount and currency unit as specified
by Thailand Post; Thailand Post’s liability for the amount
prescribed on the money order.
o Supplementary services for postal money orders which
are categorized into 2 types, i.e. supplementary services
used in parallel with money order services and supplementary
services used after the posting of money order.
 Part 9 Inquiries and payment of indemnity This part includes:
o Rules applicable to inquiries of postal items and postal
money order services, rightful claimants, period of making
inquiries which is limited to 6 months from the day after
๘

that on which the item is posted, except inquiries of EMS
which has to be made within 4 months.
o Conditions, rules applicable to liability and payment of
indemnity for lost / damaged postal items and postal
money orders caused by postal designated operators,
rightful claimants for such indemnity, a lapse during which
to claim for indemnity, prosecution with fraudulent
insurance for a value greater than the item’s actual value.
o Rules applicable to non- liability in different cases as well
as a prohibition of taking the indirect damage, moral
damage, consequential losses or loss of profits due to
loss, damage or delay into account to claim for indemnity.
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หมวด ๑
ทั่วไป
ข้อ ๑ ไปรษณียนิเทศ คือ สมุดกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกำศว่ำด้วยกำรไปรษณีย์
ทั่วไป อันพึงต้องปฏิบัติตำมควำมในพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗
หรือตำมสัญญำสำกลไปรษณีย์ ๑,๒
ข้อ ๒ กำรจัดทำและกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดทอนเพิ่มเติมหรือยกเลิกเพิกถอนไปรษณียนิเทศ
เพื่อใช้ประกอบกับพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ เป็นอำนำจของ
คณะกรรมกำรกิจกำรไปรษณีย์ ๓
ไปรษณียนิเทศนั้น เมื่อได้รับอนุมัติของรัฐมนตรี และได้โฆษณำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ ๔
ข้อ ๓ ภำยใต้พระรำชบัญญั ติไปรษณี ย์ พุ ทธศั กรำช ๒๔๗๗ ประกอบพระรำชกฤษฎีกำ
กำหนดอำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีอำนำจในกำรดำเนินกิจกำรไปรษณีย์ และธุรกิจอื่นอัน
เกี่ยวกับกิจกำรไปรษณีย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกันหรือซึ่งเป็นประโยชน์
แก่กิจกำรไปรษณีย์และได้รับกำรยกเว้น มีสิทธิพิเศษ หรือได้รับควำมคุ้มครองตำม
พระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗

๑
๒
๓
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มำตรำ ๔(๑๒) แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗
สัญญำสำกลไปรษณีย์หรือในปัจจุบันเรียกว่ำอนุสญ
ั ญำสำกลไปรษณีย์เป็นบทบัญญัติของสหภำพสำกลไปรษณีย์ (ทบวงกำร
ชำนัญพิเศษหนึ่งของสหประชำชำติ) ที่ว่ำด้วยกำรให้บริกำรไปรษณีย์ซึ่งประเทศสมำชิกสหภำพสำกลไปรษณีย์ ยดึ ถือเป็น
แนวทำงปฏิบัติในกำรให้บริกำรไปรษณียร์ ะหว่ำงกัน
มำตรำ ๖ แห่งพระรำชกฤษฎีกำกำหนดอำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณียไ์ ทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖
มำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัตไิ ปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗

๑๐

ในไปรษณียนิเทศฉบับนี้
“บริษัท”
หมำยควำมว่ำ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
“กิจกำรไปรษณีย”์ หมำยควำมว่ำ กำรตั้งที่ทำกำรไปรษณีย์ และกำรดำเนินกำร
ต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรรับ รวบรวม ส่ง จ่ำย และ
ส่ ง มอบไปรษณีย ภัณ ฑ์ต ำมพระรำชบัญ ญัติ
ไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗
“พนักงำน”
หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
“ที่ทำกำร”
หมำยควำมว่ำ ที่ทำกำรที่เป็นของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
หรื อ อยู่ ภ ำยใต้ ก ำรควบคุ ม ดู แ ลของบริ ษั ท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ข้อ ๔ คณะกรรมกำรกิจกำรไปรษณีย์ ประกอบด้วย๕
๔.๑ ปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เป็นประธำนกรรมกำร
๔.๒ ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นกรรมกำร
๔.๓ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เป็นกรรมกำร
๔.๔ บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีผลงำนหรือเคยปฏิบัติงำนที่แสดงให้เห็นถึงกำร
เป็นผู้ มี ค วำมรู้ ควำมเข้ำ ใจ และมีค วำมเชี่ย วชำญหรือ มีป ระสบกำรณ์ใน
กิจกำรหรือสำขำวิชำชีพอันจะเป็น ประโยชน์ต่อกิจกำรไปรษณีย์หนึ่งคนเป็น
กรรมกำร
๔.๕ ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
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มำตรำ ๕ แห่งพระรำชกฤษฎีกำกำหนดอำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑

ข้อ ๕ คณะกรรมกำรกิ จ กำรไปรษณี ย์ มี อ ำนำจในกำรอนุ ญ ำต กำรวิ นิ จ ฉั ย กำรออก
ข้ อ บั ง คั บ ต่ ำ งๆ ของคณะกรรมกำรกำรสื่ อ สำรแห่ ง ประเทศไทย ๖ กำรจั ด ท ำ
ไปรษณียนิเทศ กำรทำควำมตกลงกับต่ำงประเทศในกิจกำรไปรษณีย์และกำรออก
คำสั่งใดๆ ของผู้ว่ำกำรกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ๗ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ งทำง
ปกครองซึ่งอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ๘

๖

๗

๘

มำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ (ปัจจุบันได้มีพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเงื่อนเวลำ
ยกเลิ กกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรสื่ อ สำรแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ยกเลิกตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๔๖) ประกอบ
พระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ อำนำจของคณะกรรมกำรกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยเป็นไปตำมที่บัญญัติไว้ใน
มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๗ มำตรำ ๒๑ มำตรำ ๒๗ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๕ และมำตรำ ๕๑
มำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ (ปัจจุบันได้มีพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเงื่ อ นเวลำ
ยกเลิ ก กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรสื่ อ สำรแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ ย กเลิ ก ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๔๖)
ประกอบพระรำชบัญ ญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ผู้ว่ำกำรกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยมีอำนำจออกคำสั่งทำงปกครอง
เป็นไปตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๒ มำตรำ ๒๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๗๓
มำตรำ ๖ แห่งพระรำชกฤษฎีกำกำหนดอำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ “ให้อำนำจ
ในกำรอนุญำต กำรวินิจฉัย กำรออกข้อบังคับต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย อำนำจในกำรจัดทำ
ไปรษณียนิเทศ กำรทำควำมตกลงกับต่ำงประเทศในกิจกำรไปรษณีย์ และกำรออกคำสั่งใดๆ ของผู้ว่ำกำร กำรสื่อสำรแห่ง
ประเทศไทยที่มีลัก ษณะเป็นคำสั่งทำงปกครอง ซึ่งอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญ ญัติ ไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ เป็น
อำนำจของคณะกรรมกำรกิจกำรไปรษณีย์”

๑๒

หมวด ๒
กำรส่งสิ่งของทำงไปรษณีย์
สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์
ข้อ ๖ สิ่งของส่งทำงไปรษณียแ์ บ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๖.๑ ไปรษณียภัณฑ์ หมำยถึง ข่ำวสำรหรือ สิ่งของซึ่งฝำกส่งเข้ำสู่ทำงไปรษณีย์
ตำมหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขของไปรษณียภัณฑ์ แบ่งออกเป็น ๕ ชนิด ดังนี้
๖.๑.๑ จดหมำย
๖.๑.๒ ไปรษณียบัตร
๖.๑.๓ ของตีพิมพ์
๖.๑.๔ พัสดุย่อย
๖.๑.๕ เครื่องอ่ำนสำหรับคนเสียจักษุ
๖.๒ พัสดุไปรษณีย์ หมำยถึง หีบห่อบรรจุสิ่งของ ตัวอย่ำงสินค้ำ หรือสินค้ำซึ่งฝำกส่ง
ตำมหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขของพัสดุไปรษณีย์
๖.๓ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หมำยถึง สิ่งต่ำงๆ เช่น ข่ำวสำร เอกสำรธุรกิจกำรค้ำ
สิ่งพิมพ์ ตัวอย่ำงสินค้ำ สินค้ำ เป็นต้น ซึ่งฝำกส่งตำมหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขของ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
ทั้งนี้ บริษัทอำจปรับเปลี่ยนประเภทของสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์หรือเปิดให้บริกำร
ใหม่ได้ตำมที่เห็นสมควร
ข้อ ๗ สิ ่ง ของส่ง ทำงไปรษณีย ์ใ ห้ถือ ว่ำ อยู ่ใ นทำงไปรษณีย ์ ตั ้ง แต่เ วลำที ่ไ ด้ส อดลงใน
ตู้ไปรษณีย์ หรือได้มอบให้แก่พนักงำนจนถึงเวลำที่ได้จ่ำยให้ผู้รับหรือจ่ำยคืนผู้ฝำกส่ง
หรื อ ได้จัดกำรเป็นอย่ ำ งอื่ นตำมที่ กฎหมำย ข้อ บังคั บ หรื อ ระเบีย บเกี่ย วกับกำร
ไปรษณีย์บัญญัติไว้
สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่อยู่ในทำงไปรษณีย์ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฝำกส่ งเสมอ
จนกว่ำจะได้จ่ำยให้ผู้รับ เว้นแต่สิ่งของนั้นจะถูกยึดตำมกฎหมำยของประเทศต้นทำง
กลำงทำง หรือปลำยทำง
๑๓

ข้อ ๘ บริ ษั ท จะรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง ของส่ ง ทำงไปรษณี ย์ เ มื่ อ อยู่ ใ นทำงไปรษณี ย์ เ ท่ ำ นั้ น
หำกสิ่งของนั้นได้พ้นทำงไปรษณีย์ไปแล้ว ถือว่ำควำมรับผิดชอบเป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๙ บริษัทไม่จำต้องรับผิดในกำรที่สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่อยู่ในทำงไปรษณีย์สูญหำย
ส่ งผิ ด เนิ่นช้ำ แตกหัก หรื อบุบสลำย เว้นไว้แต่ในกรณี พิ เศษที่ มี กฎหมำยหรือ กฎ
ข้อบังคับระบุไว้แจ้งชัด
ข้อ ๑๐ หำกปรำกฏว่ำสิ่งบรรจุภำยในสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์เกิดกำรเสียสภำพหรือเน่ำเหม็น
ในระหว่ำงทำงไปรษณีย์จนอำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่พนักงำนหรืออำจทำให้สิ่งของ
ส่ง ทำงไปรษณีย์อื่น ๆ หรืออุปกรณ์ไปรษณีย์เปรอะเปื้อนหรือเสียหำย บริษัทจะสั่ง
ทำลำยหรือจัดกำรอย่ำงใดตำมที่เห็นสมควรแก่สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์นั้นก่อนกำหนด
ก็ได้

ข้อกำหนดเฉพำะในกำรส่งสิ่งของทำงไปรษณีย์
ข้อ ๑๑ เมื่ อบริ ษั ทได้ จั ดกำรไปรษณี ย์ ขึ้นที่ ใดแล้ ว ห้ ำมมิ ให้ บุ คคลซึ่งไม่ ได้ รั บอ ำนำจตำม
พระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ หรือกฎหมำยอื่น ส่ง จัดให้ส่ง ฝำก ส่ง
มอบให้แก่ผู้อื่น เพื่อให้ไปส่ง นำส่ง หรือกระทำกำรอื่นเกี่ยวกับกำรนำส่งจดหมำย
หรือไปรษณียบัตรโดยทำงอื่นนอกจำกทำงไปรษณีย์ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ๑
๑๑.๑ จดหมำยหรือไปรษณียบัตรไม่เกินสำมฉบับทีฝ่ ำกผู้เดินทำง โดยผู้รับฝำกนัน้ มิได้
รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง รำงวัล หรือผลประโยชน์อย่ำงใดๆ ในกำรนั้น

๑

มำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำกำหนดอำนำจ สิทธิ
และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๔

๑๑.๒ จดหมำยหรือไปรษณียบัตรที่ได้จัดให้ผู้เดินหนังสือพิเศษถือไปและเกี่ยวข้อง
ด้วยกิจธุระของผู้ฝำกหรือผู้รับจดหมำยหรือไปรษณียบัตรนั้นโดยเฉพำะและ
ผู้เดินหนังสือนั้นต้องห้ำมมิให้รับจดหมำยหรือไปรษณียบัตรจำกผู้อื่น หรือ
นำส่งจดหมำยหรือไปรษณียบัตรให้แก่ผู้อื่น
๑๑.๓ จดหมำยหรือไปรษณียบัตรที่ เกี่ยวข้องเฉพำะสินค้ ำ หรือทรัพย์สินที่ส่ งไป
โดยทำงบก ทำงน้ำ หรือ ทำงอำกำศ ซึ่ง จะต้อ งส่งมอบพร้อมกับสินค้ำ
หรือทรัพย์สินนั้นโดยมิต้องเสียค่ำจ้ำง รำงวัล หรือได้ผลประโยชน์อย่ำงใดใน
กำรน ำไป หรื อส่ งมอบจดหมำยหรื อ ไปรษณี ยบั ตรนั้ น แต่ จดหมำย หรื อ
ไปรษณีย บัตรนั้น ต้อ งให้เ จ้ำ พนักงำน (พนักงำน) ตรวจดูไ ด้ และต้องมี
คำว่ำ "จดหมำยของผู้รับตรำส่ง" หรือถ้อยคำอย่ำงอื่นทำนองเดียวกัน

สิ่งของนอกทำงไปรษณีย์
ข้อ ๑๒ ภำยใต้บังคับแห่งมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ห้ำมมิ
ให้บุคคลต่อไปนี้นำส่ง รับ รวบรวม หรือส่งมอบจดหมำยหรือไปรษณียบัตร แม้ว่ำตน
จะมิได้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง รำงวัล หรือผลประโยชน์อย่ำงใด ๆ กล่ำวคือ ๒
๑๒.๑ ผู ้ท ำกำรรับ ขนของหรือ คนโดยสำรโดยปกติ รวมทั ้ง ผู้ขับ ลูก จ้ำ ง หรือ
ตัวแทนของบุคคลนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จดหมำยหรือไปรษณียบัตรอันเกี่ยวข้องกับ
ของซึ่งรับขนนั้น
๑๒.๒ เจ้ำของ นำย ผู้บังคับกำร หรือกะลำสีเรือ หรืออำกำศยำนที่ผ่ำน หรือแล่นไป
ตำมแม่น้ำลำคลอง หรือในอำกำศภำยในรำชอำณำจักร หรือแล่นผ่ำนไปตำม
ฝั่งทะเล หรือระหว่ำงท่ำเรือ หรือที่ใดๆ ภำยในรำชอำณำจักร หรือระหว่ำงทีใ่ ดๆ
ภำยในและภำยนอกรำชอำณำจักร หรือลูกจ้ำง หรือตัวแทนของบุคคลนั้นๆ
เว้นแต่จดหมำยหรื อ ไปรษณี ย บัตรนั้นเกี่ย วกับ ของที่ รั บขนนั้น หรื อ เป็น
จดหมำยหรื อ ไปรษณี ย บั ต รที่ ไ ด้รั บไว้เ พื่ อ น ำส่ ง ไปโดยได้รั บ อ ำนำจจำก
บริษัท

๒

มำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำกำหนดอำนำจ สิทธิ และ
ประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๕

ข้อ ๑๓ ผู้ใดกระทำกำรฝ่ำฝืนต่อมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ คือ ๓
๑๓.๑ นำส่งจดหมำยหรือไปรษณียบัตรโดยทำงอื่นนอกจำกทำงไปรษณีย์ภำยในเขต
ซึ่งบริษัทมีสิทธิพิเศษที่จะทำกำรนีไ้ ด้ฝ่ำยเดียว
๑๓.๒ กระทำกำรอย่ำงใดๆ ที่เกี่ยวแก่ กำรนำส่ งจดหมำยหรื อ ไปรษณีย บัตรโดย
ทำงอื่นนอกจำกทำงไปรษณีย์ภำยในเขตซึ่งบริษัทมีสิทธิพิเศษที่จะทำกำรนี้ ได้
ฝ่ำยเดียว
๑๓.๓ ส่ งหรื อขอให้รั บหรื อส่ง มอบจดหมำยหรื อไปรษณีย บัตรเพื่อให้ส่งไปโดย
ทำงอื่นนอกจำกทำงไปรษณีย์ภำยในเขตซึ่งบริษัทมีสิทธิพิเศษที่จะทำกำรนี้ได้
ฝ่ำยเดียว
๑๓.๔ รวบรวมจดหมำยหรือไปรษณียบัตรเพื่อส่งไปทำงอื่นนอกจำกทำงไปรษณีย์เว้น
แต่ได้สิทธิพิเศษดังกล่ำวข้ำงต้น
ผู้นั้นมีค วำมผิด ต้อ งระวำงโทษตำมมำตรำ ๖๑ แห่ง พระรำชบัญ ญัติไ ปรษณีย์
พุทธศักรำช ๒๔๗๗
ข้อ ๑๔ ผู้ใดนำส่ง รับ ขอให้รับ หรือส่งมอบจดหมำยหรือไปรษณียบัตร หรือรวบรวมจดหมำยหรือ
ไปรษณีย บัต รเป็น กำรฝ่ำ ฝืน ต่อ มำตรำ ๗ แห่ง พระรำชบัญ ญัต ิไ ปรษณีย ์
พุ ท ธศั ก รำช ๒๔๗๗ ผู้ นั้ น มี ค วำมผิ ด ต้ อ งระวำงโทษตำมมำตรำ ๖๓ แห่ง
พระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗
ข้อ ๑๕ จดหมำยนอกทำงไปรษณีย์นั้น จะใส่ห่อซองปิดผนึกหรือเปิดผนึก หรือมิได้ใส่ห่อหรือ
ซองก็ตำมย่อมไม่ได้รับสิทธิยกเว้นแต่ประกำรใด ถ้ำใส่ ห่อหรือซองจะนับห่อหรือซอง
หนึ่งเป็นจดหมำยฉบับหนึ่ง เว้นแต่ในห่อหรือซองนั้นมีจดหมำยรวมกันอยู่หลำยฉบับ
จะนับแยกออกเป็นฉบับๆ ตำมจำนวนจดหมำยที่มีอยู่

๓

มำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำกำหนดอำนำจ สิทธิ
และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๖

สิ่งของในห่อซองเดียวกัน
ข้อ ๑๖ ผู้ใดรวบรวมจดหมำยหรือไปรษณียบัตรหลำยฉบับถึงบุคคลหลำยคนเข้ำในห่อหรือ
ซองเดียวกันเพื่อส่งทำงไปรษณีย์เป็นห่อ จดหมำยหรือ ตนรู้อ ยู่แ ล้ว ขอให้รับ หรือ
ส่ง มอบจดหมำยหรือ ไปรษณีย บัต รเพื่อ ให้ส่ง เป็น ห่อ จดหมำย เว้นแต่ได้สิทธิ
พิ เ ศษตำมมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญ ญั ติไ ปรษณี ย์ พุ ท ธศั กรำช ๒๔๗๗ ผู้ นั้น มี
ควำมผิดต้องระวำงโทษตำมมำตรำ ๖๒ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช
๒๔๗๗
ข้อ ๑๗ กำรรวบรวมจดหมำยหรือไปรษณียบัตรหลำยฉบับจำกผู้ฝำกส่งรำยเดียวกันส่งถึงผู้รับ
รำยเดีย วกัน หรื อรวบรวมจดหมำยหรือ ไปรษณีย บัตรถึงผู้ รับหลำยรำย แต่ผู้ รับ
ทั้งหมดนั้นอำศัยอยู่กับผู้รับตำมจ่ำหน้ำ ห่อหรือซองใหญ่ไม่ถือว่ำเป็นควำมผิด
ข้อ ๑๘ กำรฝำกส่งไปรษณียภัณฑ์ต่ำงชนิดรวมไปในห่อซองเดียวกันจะกระทำได้เฉพำะเท่ำที่
ได้รับอนุญำตจำกบริษัท

สิ่งของต้องห้ำมส่งทำงไปรษณีย์
ข้อ ๑๙ สิ่ ง ของต้ อ งห้ ำ มส่ ง ทำงไปรษณี ย์ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นพระรำชบั ญ ญั ติ ไ ปรษณี ย์
พุทธศักรำช ๒๔๗๗ มีดังต่อไปนี้
๑๙.๑ วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกันพอ หรือวัตถุระเบิด หรือสิ่งโสโครก หรือ
สิ่งมีพิษ หรือสัตว์มีชีวิต หรือสิ่งของที่มีสภำพอันน่ำจะก่อให้เกิดอันตรำย หรือ
เสียหำยแก่ไปรษณียภัณฑ์ในระหว่ำงส่งทำงไปรษณีย์ หรือแก่เจ้ำพนักงำน
เว้นไว้แต่จะมีข้อบังคับหรือเงื่อนไขกล่ำวไว้เป็นอย่ำงอื่น ๔

๔ มำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำกำหนดอำนำจ สิทธิ
และ ประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๗

๑๙.๒ ไปรษณียภัณฑ์อันเห็นได้ประจักษ์ว่ำมีถ้อยคำ เครื่องหมำย หรือลวดลำย
เป็นเสี้ยนหนำมแผ่นดิน หรือหยำบช้ำ ลำมก หรือเป็นที่ยุยงส่งเสริมให้มี
กำรกำเริ บ หรื อหยำบคำย หรื อขู่เข็ญ หรื อกรรโชก หรื อผรุ สวำทอย่ ำง
ร้ำยแรง หรือสิ่งอื่นๆ ที่ผิดกฎหมำย ๕
ข้อ ๒๐ ไปรษณียภัณฑ์ใดที่ส่งทำงไปรษณีย์เป็นกำรฝ่ำฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ
ไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ นี้ บริษัทอำจมีคำสั่งตำมควรแก่กรณี กล่ำวคือ ๖
๒๐.๑ ให้กักไว้ หรือส่งต่อไป หรือส่งกลับคืนไปยังผู้ฝำก หรือให้จำหน่ำยเป็นอย่ำงอื่น
๒๐.๒ ให้เปิดตรวจหรือทำลำยเสียได้ถ้ำจำเป็น และเมื่อทำลำยแล้วให้แจ้งไปให้
ผู้ฝำกทรำบ
๒๐.๓ ให้ส่งตรงไปยังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เมื่อมีเหตุสงสัยว่ำเป็นควำมผิดอำญำ
เพื่อจัดกำรฟ้องร้อง
ข้อ ๒๑ ผู้ ใ ดส่ ง ขอให้ รั บ หรื อ จั ด ท ำขึ้ น แล้ ว ส่ ง ไปเพื่ อ ให้ ส่ ง ไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ่ งใดๆ
ทำงไปรษณีย์เป็นกำรฝ่ำฝืนต่อมำตรำ ๒๓ หรือ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์
พุ ท ธศั ก รำช ๒๔๗๗ ผู้ นั้ น มี ค วำมผิ ด ต้ อ งระวำงโทษตำมมำตรำ ๖๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ๗
ข้อ ๒๒ นอกจำกสิ่งของต้องห้ำมที่กำหนดในข้อ ๑๙ แล้ว ยังให้ถือว่ำสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งของ
ต้องห้ำมส่งทำงไปรษณีย์
๒๒.๑ สิ่งเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทที่คณะกรรมกำรควบคุม
สิ่งเสพติดระหว่ำงประเทศกำหนด หรือยำอื่นๆ ที่ผิดกฎหมำยหรือไม่ได้รับ
อนุญำตและถือเป็นสิ่งของต้องห้ำมในประเทศปลำยทำง

๕
๖
๗

มำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำกำหนดอำนำจ สิทธิ
และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖
มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำกำหนดอำนำจ สิทธิ
และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖
มำตรำ ๖๔ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำกำหนดอำนำจ สิทธิ
และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๘

๒๒.๒
๒๒.๓
๒๒.๔
๒๒.๕

สิ่งลำมกอนำจำรหรือผิดศีลธรรม
สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์
ธนบัตร
สิ่ ง ของอื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ของต้ อ งห้ ำ มน ำเข้ ำ หรื อ เผยแพร่ ใ นประเทศ
ปลำยทำง
๒๒.๖ เอกสำรซึ่งมีลักษณะเป็นข่ำวสำรส่วนตัวซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่ำงบุคคลอื่นที่
นอกเหนือไปจำกผู้ฝำกส่งและผู้รับ หรือบุคคลที่อำศัยอยู่กับผู้ฝำกส่งและ
ผู้รับ
๒๒.๗ วัตถุไวไฟ หรือสินค้ำอันตรำยอื่นๆ
๒๒.๘ อุปกรณ์ระเบิดที่ไม่มีแรงระเบิด และอำวุธยุทโธปกรณ์ทำงทหำร รวมทั้งระเบิด
มื อที่ ไม่ มี แรงระเบิ ด ปลอกกระสุ นที่ ไม่ มี แรงระเบิ ดและสิ่ งเที ยมหรื อสิ่ งที่
คล้ำยคลึงกัน

ข้อ ๒๓ บริษัทอำจกำหนดสิ่งของต้องห้ำมส่งทำงไปรษณีย์เพิ่มนอกเหนือจำกที่กล่ำวไว้ในข้อ
๑๙ และข้อ ๒๒
ข้อ ๒๔ สิ่งของต้องห้ำมบำงประเภทอำจฝำกส่งเข้ำสู่ทำงไปรษณีย์ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

สิ่งของที่มีเงื่อนไขกำรฝำกส่งพิเศษ
ข้อ ๒๕ เหรียญกษำปณ์ พันธบัตร เอกสำรสั่งจ่ำยเงินให้แก่ผู้ถือทุกชนิด ทองคำขำว ทองคำ
หรือเงินซึ่งทำเป็นรูปพรรณแล้วหรือไม่ก็ตำม หินมีค่ำ เครื่องเพชรพลอย หรือสิ่งของ
มีค่ำอื่นๆ ต้องฝำกส่งโดยใช้บริกำรไปรษณีย์รับประกัน ยกเว้นกรณีที่ปลำยทำง
ไม่มีหรือไม่ยอมรับบริกำรไปรษณีย์รับประกันตำมที่บริษัทประกำศกำหนด
ข้อ ๒๖ สิ่งของต้องภำษีอำกรหรือต้องกำกัดในกำรนำเข้ำ ณ ประเทศปลำยทำง หำกจะ
ฝำกส่งเป็น ไปรษณียภัณฑ์ชนิดจดหมำยจะฝำกส่งได้เฉพำะถึงประเทศปลำยทำง
ที่ย อมรับซึ่งเป็นหน้ำที่ของผู้ฝำกส่งจะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อน บริษัท
ไม่ร ับ ผิด ชอบต่อ ผลเสีย ที ่เ กิด จำกกำรเลื อ กฝำกส่ ง เป็ น ไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ ช นิด
จดหมำยดังกล่ำว
๑๙

ข้อ ๒๗ สิ่งต่อไปนี้ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำกพนักงำนศุลกำกร ณ ด่ำนศุลกำกรไปรษณีย์หรือ
ด่ำนศุลกำกรอื่นที่มีอำนำจซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดกับที่ทำกำรที่จะฝำกส่งเสียก่อนจึงจะฝำกส่ง
เข้ำสู่ทำงไปรษณีย์ได้
๒๗.๑ สิ่งของต้องกำกัดในกำรส่งออก (สิ่งของที่มีประกำศหรือกฎหมำยบังคับว่ำกำร
ส่งออกจะต้องได้รับอนุญำตก่อน)
๒๗.๒ สิ่งของต้องเสียภำษีอำกรขำออก ค่ำภำคหลวงหรือค่ำภำษีกำรค้ำในกำร
ส่งออก
๒๗.๓ สิ่ งของที่ ส่ งจำกผู้ ฝ ำกส่ งรำยหนึ่ง ถึงผู้ รั บรำยหนึ่ง ไม่ ว่ำจะมี จำนวนกี่ห่ อ
ก็ตำมต้องมีรำคำรวมกันครำวหนึ่งเกินกว่ำอัตรำที่กรมศุลกำกรกำหนด
๒๗.๔ สิ่งของส่งออกที่ขอคืนค่ำอำกรหรือขอรับเงินชดเชยค่ำภำษี
๒๗.๕ สิ่งของส่งออกที่ขอใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ำมำ

ไปรษณียภัณฑ์ที่ฝำกส่งโดยมิชอบ
ข้อ ๒๘ บริ ษั ท อำจไม่ รั บ ฝำก ส่ ง ต่ อ หรื อ น ำจ่ ำ ยไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ ที่ มี ต้ น ก ำเนิ ด อยู่ ใ น
ต่ำงประเทศและนำมำฝำกส่ งในประเทศไทยเพื่ อ นำจ่ำ ยในประเทศไทยหรื อ
เพื่อให้ส่งไปนำจ่ำยในประเทศอื่น

๒๐

หมวด ๓
ตรำไปรษณียำกร
ข้อ ๒๙ ตรำไปรษณียำกร คือ บัตรตรำใดๆ ซึ่งรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นค่ำไปรษณียำกร
หรือค่ำธรรมเนียมอื่น หรือจำนวนเงินที่จะต้องเสียในกำรส่งไปรษณียภัณฑ์ รวมทั้ง
ตรำไปรษณียำกรสำหรับผนึก หรือตรำไปรษณียำกรที่พิมพ์ ดุน หรือแสดงไว้โดย
วิธีอื่นบนซอง กระดำษห่อ ไปรษณียบัตรหรือสิ่งอื่นๆ ๑
ข้อ ๓๐ วิมั ยบัตร คื อ บัตรซึ่งส ำนัก งำนระหว่ำงประเทศ สหภำพสำกลไปรษณีย์จัดท ำขึ้น
เพื่อให้ประเทศสมำชิกของสหภำพสำกลไปรษณีย์นำไปจำหน่ำยแก่ผู้ใช้บริกำร โดยผู้ซอื้
ส่งวิมัยบัตรให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดในต่ำงประเทศซึ่งเป็นสมำชิกของสหภำพสำกลไปรษณีย์
เพื่ อ ให้ผู้ นั้นนำไปขอแลกรั บดวงตรำไปรษณี ย ำกรหรื อ อุ ปกรณ์ เ ครื่ อ งเขีย นของ
ไปรษณีย์ ณ ที่ทำกำรไปรษณีย์ของประเทศนั้นได้เป็นจำนวนเท่ำกับค่ำไปรษณียำกร
อัตรำต่ำสุดสำหรับจดหมำยธรรมดำทำงอำกำศจำกประเทศนั้นไปยังต่ำงประเทศ
สำหรับวิมัยบัตรจำกต่ำงประเทศที่มำแลกรับ ณ ที่ทำกำรสำมำรถแลกรับเป็นดวง
ตรำไปรษณียำกรได้ตำมอัตรำที่บริษัทกำหนด

กำรใช้ตรำไปรษณียำกร
ข้อ ๓๑ ตรำไปรษณียำกรใช้สำหรับผนึกบนห่อซองสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์หรือแบบพิมพ์อื่นๆ
เพื่อเป็นเครื่องหมำยแสดงกำรชำระค่ำบริกำร

๑ มำตรำ ๔(๙) แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗

๒๑

ข้อ ๓๒ ดวงตรำไปรษณี ย ำกรที่ พิ ม พ์ บ นไปรษณี ย บั ต รและจดหมำยอำกำศจะใช้ เ ป็ น
ค่ำไปรษณียำกรได้เฉพำะสำหรับไปรษณียบัตรและจดหมำยอำกำศนั้นๆ เท่ำนั้น
หำกตัดออกจำกไปรษณียบัตรหรือจดหมำยอำกำศดังกล่ำวแล้วจะนำไปใช้ชำระ
ค่ำบริกำรไม่ได้
ข้อ ๓๓ สิ่งต่อไปนี้ใช้ชำระค่ำบริกำรไม่ได้
๓๓.๑ ตรำไปรษณียำกรที่ชำรุด ลบเลือน ฉีกขำด หรือไม่ครบสภำพ
๓๓.๒ ตรำไปรษณี ยำกรที่ มี ตรำประทั บขีดฆ่ ำแล้ ว หรื อมี ตั วอั กษรหรื อเครื่ องหมำย
ประทับ ปรุ หรือเขียนเพิ่มเติมลงไว้
๓๓.๓ ตรำไปรษณียำกรที่ผ่ำ นกรรมวิธี เพื่อมิให้สำมำรถประทับตรำขีดฆ่ำได้ หรือ
เพื่อให้สำมำรถลบรอยประทับตรำขีดฆ่ำได้ในภำยหลัง
๓๓.๔ ตรำไปรษณียำกรต่ำงประเทศ
๓๓.๕ อำกรแสตมป์หรือแสตมป์ฤชำกร
๓๓.๖ ตรำผนึกเพื่อเป็นที่ระลึก ตรำผนึกเพื่อกำรกุศลหรือตรำผนึกอื่นๆ
สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ใดผนึกตรำไปรษณียำกรหรือตรำผนึกดังกล่ำวจะถือเสมือน
หนึ่งยังไม่ได้ชำระค่ำบริกำร หรือชำระบำงส่วนถ้ำมีตรำไปรษณียำกรที่ใช้ได้ผนึก
รวมอยู่ด้วย

ควำมผิดเกี่ยวกับตรำไปรษณียำกร
ข้อ ๓๔ ผู้ใดใช้ตรำไปรษณียำกรซึ่งมีเครื่องหมำยแสดงว่ำตรำไปรษณียำกรนั้ นได้ใช้แล้ว ผู้นั้น
มีควำมผิดต้องระวำงโทษตำมมำตรำ ๗๗ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช
๒๔๗๗
ข้อ ๓๕ ผู้ใดทำปลอมหรือแปลงตรำไปรษณียำกรซึ่งใช้สำหรับกำรไปรษณีย์ให้ผิดไปจำกเดิม
เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ำมีมูลค่ำสูงกว่ำจริง ผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษตำมมำตรำ ๒๕๔
แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ

๒๒

ข้อ ๓๖ ผู้ใดลบ ถอน หรือกระทำด้วยประกำรใดๆ แก่ตรำไปรษณียำกรที่มีเครื่องหมำยหรือ
กำรกระทำอย่ำงใดแสดงว่ำใช้ไม่ได้แล้วเพื่อให้ใช้ได้อีก ผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษ
ตำมมำตรำ ๒๕๖ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ
ข้อ ๓๗ ผู้ใดใช้ ขำย เสนอขำย แลกเปลี่ยน หรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งตรำไปรษณียำกรอันเกิด
จำกกำรกระทำตำมข้อ ๓๕ หรือข้อ ๓๖ ไม่วำ่ กำรกระทำนั้นๆ จะได้กระทำภำยใน
หรือนอกรำชอำณำจักร ผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษตำมมำตรำ ๒๕๗ แห่งประมวล
กฎหมำยอำญำ
ข้อ ๓๘ ผู้ ใ ดท ำเครื่ อ งหมำยหรื อ วั ต ถุ ส ำหรั บ ปลอมหรื อ แปลงตรำไปรษณี ย ำกร หรื อ มี
เครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่ำนั้นเพื่อใช้ในกำรปลอมหรือแปลง ผู้นั้นมีควำมผิดต้อง
ระวำงโทษตำมมำตรำ ๒๖๑ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ
ข้อ ๓๙ ถ้ำกำรกระทำตำมข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ หรือข้อ ๓๘ เป็นกำรกระทำเกี่ยวกับ
ตรำไปรษณียำกรของต่ำงประเทศ ผู้กระทำต้องระวำงโทษตำมมำตรำ ๒๖๒ แห่ง
ประมวลกฎหมำยอำญำ
ข้อ ๔๐ ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ประกอบพระรำช
กฤษฎี ก ำก ำหนดอ ำนำจ สิ ท ธิ และประโยชน์ ข องบริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ำกั ด
พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ใดได้รับอนุญำตให้ตั้งที่ทำกำรไปรษณีย์ประเภทรับอนุญำตหรือแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ขำยตรำไปรษณียำกร
๔๐.๑เรี ยกเอำรำคำตรำไปรษณี ยำกรจำกผู้ ซื้ อสู งหรื อต่ ำกว่ำรำคำที่ ก ำหนดไว้ใน
ข้ อบั งคั บอั น ได้ ตั้ ง ขึ้ น ตำมมำตรำ ๑๗ (๒) แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ไ ปรษณี ย์
พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ผู้นั้นมีควำมผิดตำมมำตรำ ๗๔ (ก) แห่งพระรำชบัญญัติ
ไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗
๔๐.๒กระทำควำมผิดต่อข้อบังคับอื่นที่ได้ตั้งขึ้นตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติไปรษณีย์
พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษตำมมำตรำ ๗๔ (ข) แห่ง
พระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗

๒๓

หมวด ๔
กำรชำระค่ำบริกำร
ข้อ ๔๑ ค่ำบริกำร หมำยถึง จำนวนเงิน ที่ผู้ใ ช้บ ริก ำรต้อ งชำระในกำรใช้บ ริก ำรไปรษณีย์
และบริกำรธนำณัติ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๔๑.๑ ค่ำไปรษณียำกร หมำยถึง จำนวนเงินที่ผู้ใช้บริกำรต้องชำระในกำรฝำกส่ง
สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์
๔๑.๒ ค่ำบริกำรธนำณัติ หมำยถึง จำนวนเงิน ที่ผู้ใ ช้บ ริก ำรต้องชำระในกำรฝำก
ส่งเงินทำงไปรษณีย์
๔๑.๓ ค่ำบริกำรพิเศษ หมำยถึง จำนวนเงินที่ผู้ใช้บริกำรต้องชำระเป็นค่ำบริกำร
ในกำรใช้บ ริก ำรพิเ ศษสำหรับ บริก ำรไปรษณีย์แ ละบริกำรธนำณัติหรือ
กรณีอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด
ข้อ ๔๒ กำรชำระค่ำบริกำรแสดงได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
๔๒.๑ ดวงตรำไปรษณียำกร
๔๒.๒ รอยประทับจำกเครื่องประทับไปรษณียำกร
๔๒.๓ รอยประทับหรือ รอยพิมพ์คำว่ำ “ชำระค่ำบริกำรเป็นเงินเชื่อ ” “ชำระค่ำ
ไปรษณียำกรแล้ว” หรือ “POSTAGE PAID”
๔๒.๔ เครื่องหมำยหรือข้อควำมบนเอกสำรกำรฝำกส่งซึ่งผนึกไว้บนห่อซองเพื่อ
แสดงว่ำได้ชำระค่ำบริกำรแล้ว
๔๒.๕ วิธีอื่นใดตำมที่บริษัทกำหนด เช่น กำรออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐำน
ข้อ ๔๓ สิ่ งของส่ งทำงไปรษณี ย์ นั้นตำมปกติผู้ ฝ ำกส่ งต้อ งชำระค่ ำ ไปรษณี ย ำกร รวมทั้ง
ค่ำบริกำรพิเศษ (ถ้ำมี) ให้ครบถ้วนก่อนกำรฝำกส่ง เข้ำสู่ทำงไปรษณีย์ มิฉะนั้น จะ
ถูกปรับหรือบริษัทจะไม่ดำเนินกำรตำมควำมประสงค์

๒๔

ข้อ ๔๔ สิ ่ง ของส่ง ทำงไปรษณีย ์ที ่ต ้อ งฝำกส่ง กับ พนัก งำน หำกปรำกฏภำยหลั งว่ ำ
ค่ำไปรษณียำกรและค่ำบริกำรพิเศษที่ชำระไว้ไม่ครบถ้วน พนักงำนผู้รับฝำกต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ข้อ ๔๕ ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดำที่ไม่ได้ฝำกส่งกับพนักงำนและไม่ได้ชำระค่ำไปรษณียำกร
หรื อ ช ำระค่ ำ ไปรษณี ย ำกรไม่ ค รบ บริ ษั ท จะด ำเนิ น กำรอย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ ง ต่ อ
ไปรษณียภัณฑ์นั้น ดังนี้
๔๕.๑ แจ้งให้ผู้ฝำกส่งทรำบหรือส่งกลับไปให้ผู้ฝำกส่งเพื่อชำระค่ำไปรษณียำกร
ให้ครบถ้วน
๔๕.๒ ถือว่ำเป็นไปรษณียภัณฑ์ต้องปรับและจะเรียกเก็บค่ำปรับ เป็นเงินสดจำก
ผู้รับหรือผู้ฝำกส่ง แล้วแต่กรณี
๔๕.๓ ส่งคืนผูฝ้ ำกส่ง
๔๕.๔ ถือว่ำเป็นไปรษณียภัณฑ์ส่งไม่ได้
๔๕.๕ ถือว่ำเป็นไปรษณียภัณฑ์ตำย
ข้อ ๔๖ กำรคำนวณเงินค่ำปรับกรณีที่ไม่ได้ชำระค่ำไปรษณียำกรหรือชำระค่ำ ไปรษณียำกร
ไม่ครบ กำหนดไว้ ดังนี้
๔๖.๑ ไปรษณียภัณฑ์ต้องปรับในประเทศ
ค่ำปรับ = ค่ำไปรษณียำกรที่ขำด + ค่ำปฏิบัติกำรปรับตำมอัตรำที่บริษัทกำหนด
๔๖.๒ ไปรษณียภัณฑ์ต้องปรับที่ส่งมำจำกต่ำงประเทศ
ตัวเลขเศษส่วน
ค่าปรับ = ซึ่งประเทศ
ต้นทำงระบุ

x

ค่ำไปรษณียำกรสำหรับ
จดหมำยระหว่ำงประเทศ
ทำงอำกำศพิกัดน้ำหนัก
แรกจำกประเทศไทย

+

ค่ำปฏิบัติกำร
ปรับตำมอัตรำที่
บริษัทกำหนด

๔๖.๓ กำรคำนวณเงินค่ำปรับ ถ้ำมีเศษสตำงค์ให้ปัดขึ้นเป็น ๐.๕๐ หรือ ๑.๐๐ บำท
แล้วแต่กรณี

๒๕

กำรยกเว้นค่ำบริกำร
ข้อ ๔๗ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ต่อไปนี้ฝำกส่งโดยได้รับกำรยกเว้นค่ำบริกำร
๔๗.๑ เครื่องอ่ำนสำหรับคนเสียจักษุ
๔๗.๒ ไปรษณียภัณฑ์หรือพัสดุไปรษณีย์สนำมชำยแดน
ข้อ ๔๘ หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกีย่ วกับกำรยกเว้นค่ำบริกำรเป็นไปตำม
ที่บริษัทกำหนด

๒๖

หมวด ๕
กำรหุ้มห่อและกำรจ่ำหน้ำสิง่ ของส่งทำงไปรษณีย์
กำรหุ้มห่อ
ข้อ ๔๙ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ต้องได้รับกำรหุ้มห่อหรือเข้ำห่อซองตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
๔๙.๑ ต้องทำอย่ำงมั่นคงแข็งแรงเหมำะสมกับสิ่งบรรจุภำยในและสภำพกำรขนส่ง
๔๙.๒ ต้องทำในลักษณะที่สำมำรถป้องกันสิ่งบรรจุภำยในไม่ให้ทำอันตรำยแก่พนักงำน
ท ำควำมเปรอะเปื้ อนหรื อเสี ย หำยต่ อสิ่ งของส่ งทำงไปรษณี ย์ อื่ น ๆ รวมทั้ ง
อุปกรณ์ไปรษณีย์
๔๙.๓ ต้ องปฏิ บั ติ ตำมข้ อ ก ำหนดเฉพำะของกำรหุ้ มห่ อสิ่ งของส่ งทำงไปรษณี ย์
แต่ละชนิด แต่ละประเภทและบริกำรพิเศษเพิ่มเติมด้วย
๔๙.๔ ต้องไม่ทำในลัก ษณะที่จะเป็น อัน ตรำยแก่พ นักงำนหรือ เป็นอุปสรรคต่อ
กำรปฏิบัติงำนไปรษณีย์
๔๙.๕ ต้องไม่ทำในลักษณะที่อำจทำให้สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์อื่นๆ พลัดติดไปด้วย
โดยบังเอิญได้
ข้อ ๕๐ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่หุ้มห่อหรือเข้ำห่อซองไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ บริษัทอำจ
ปฏิบัติ ดังนี้
๕๐.๑ ปฏิเสธกำรรับฝำกสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ดังกล่ำวเข้ำสู่ทำงไปรษณีย์
๕๐.๒ ปฏิเ สธควำมรั บผิ ดต่อควำมเสี ย หำยที่เกิดขึ้นแก่ส่ิงของส่งทำงไปรษณีย์
ดังกล่ำว
ข้อ ๕๑ ผู้ฝำกส่งต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยตำมอัตรำที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่สิ่งของส่ง
ทำงไปรษณีย์ของตนที่หุ้มห่อหรือเข้ำห่อซองไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ได้ก่อให้เกิด
อันตรำยแก่พนักงำน ทำควำมเปรอะเปื้อนหรือเสียหำยต่อสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์
อื่นๆ หรืออุปกรณ์ไปรษณีย์

๒๗

ข้อ ๕๒ สิ่งต่อไปนี้ห้ำมนำมำใช้บรรจุสิ่งต่ำงๆ แล้วฝำกส่งเข้ำสู่ทำงไปรษณีย์
๕๒.๑ ซองที่เคยใช้ส่งทำงไปรษณีย์มำแล้ว
๕๒.๒ ซองที่มีร่องรอยของกำรเปิดออกและปิดผนึกใหม่
๕๒.๓ ซองที่มีช่องเปิดว่ำงไว้
๕๒.๔ ซองชนิดที่มีช่องกรุด้วยวัสดุใสที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ที่บริษัทกำหนด
๕๒.๕ สิ่งหุ้มห่อที่จัดทำด้วยพลำสติกที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
ข้อ ๕๓ ห้ำมนำซองที่มีแถบสีสลับที่ขอบซอง ซองที่พิมพ์ ประทับ เขียน หรือติดป้ำยผนึกคำ
ว่ำ “ไปรษณี ย์ อ ำกำศ” หรื อ “BY AIRMAIL” เป็นต้น มำใช้ฝ ำกส่ งถึงผู้ รั บ ใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศที่ส่งทำงอำกำศรำคำประหยัด หรือทำงภำคพื้น

กำรจ่ำหน้ำ
ข้อ ๕๔ กำรจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่เป็นซองต้องจ่ำหน้ำถึงผู้รับบนซองด้ำนที่ไม่มี
ฝำผนึกด้วยหมึกหรือวัสดุอื่นที่ไม่ลบเลือนง่ำย และระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ฝำกส่งไว้ท่ี
มุมซ้ำยตอนบนด้ำนจ่ำหน้ำ หรือด้ำ นหลังซองด้วย กำรจ่ำหน้ำ ชื่อและที่อยู่ของ
ผู้รับ และกำรระบุ ชื่อและที่อยู่ของผู้ฝำกส่งต้องมีรำยละเอียดอย่ำงถูกต้องชัดเจน
และครบถ้ ว นรวมทั้ ง รหัส ไปรษณีย ์แ ละหมำยเลขโทรศัพ ท์ (ถ้ำ มี) เพื ่อ ให้
พนักงำนสำมำรถดำเนินกำรส่งต่อและนำจ่ำยให้ ถึงมือผู้รับหรือส่งคืนผู้ฝำกส่งได้
อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว
สำมำรถนำหลั กเกณฑ์กำรจ่ำหน้ำสิ่ งของส่ งทำงไปรษณี ย์ ที่ เป็นซองมำใช้กับกำร
จ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่เป็นกล่องหรือม้วนกลมได้

ไปรษณียภัณฑ์มำตรฐำน
ข้อ ๕๕ ไปรษณียภัณฑ์มำตรฐำน คือ ไปรษณียภัณฑ์ที่มีขนำด น้ำหนักและรำยละเอียด
อื่น ๆ เป็น ไปตำมมำตรฐำนที่บ ริษัท กำหนดและประกำศให้ท รำบซึ่ง จะมีผ ลให้
กำรรับฝำก กำรส่งต่อ และกำรนำจ่ำยถึงผู้รับเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ

๒๘

หมวด ๖
ระบบงำนไปรษณีย์
ข้อ ๕๖ ระบบงำนไปรษณีย์ หมำยถึง กระบวนกำรปฏิบัติงำนไปรษณีย์ที่บริษัทกำหนดขึ้น
เพื่ อ ด ำเนิ น กำรต่ อ สิ่ ง ของที่ ฝ ำกส่ ง เข้ ำ สู่ ท ำงไปรษณี ย์ ใ ห้ ส ำมำรถส่ ง ถึ ง ผู้ รั บ
ได้ตำมมำตรฐำนบริกำรโดยกระบวนกำรปฏิบัติงำนมี ๓ ขั้นตอน ได้แก่ กำรรับฝำก
กำรส่งต่อและกำรนำจ่ำย

กำรรับฝำกสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์
ข้อ ๕๗ กำรรั บฝำก หมำยถึ ง กำรปฏิ บั ติ กำรของพนั กงำนในกำรรั บฝำกสิ่ งของส่ งทำง
ไปรษณีย์ จำกผู้ใช้บริกำร ณ สถำนที่ที่บริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริกำรในกำรฝำกส่งสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์เพื่อให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร
ทั้งนี้ บริษัทอำจเพิ่มเติมวิธีกำรรับฝำกในลักษณะอื่นได้ตำมที่เห็นสมควร

กำรส่งต่อสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์
ข้อ ๕๘ กำรส่ งต่อ หมำยถึง กำรนำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่ได้รับไว้ไปคั ดแยกออกเป็น
แต่ละปลำยทำง แล้วบรรจุลงในภำชนะที่ บริษัทจัดทำขึ้นตำมควำมเหมำะสมกับ
สภำพห่อ ซองของสิ่ งของส่ งทำงไปรษณี ย์ แต่ล ะประเภทและชนิด เพื่ อ คุ้ ม ครอง
ให้ควำมปลอดภัยในกำรส่งต่อสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์เหล่ำนั้นไปยังที่ทำกำรปลำยทำง
โดยวิธีกำรขนส่งต่ำงๆ ตำมที่บริษัทกำหนด

๒๙

กำรนำจ่ำยสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์
ข้อ ๕๙ กำรนำจ่ำ ย หมำยถึง กำรที ่ที ่ท ำกำรปลำยทำงส่ง มอบสิ ่ง ของส่ง ทำงไปรษณีย์
ที่ได้รับไว้ให้แก่ผู้รับ หรือผู้ได้รับมอบฉันทะจำกผู้รับ หรือผู้แทนของผู้รับโดยวิธีกำร
ต่ำงๆ ที่บริษัทกำหนด
ข้อ ๖๐ กำรนำจ่ำยสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ทำได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
๖๐.๑ จ่ำย ณ ที่ทำกำร
๖๐.๒ จ่ำย ณ ที่อยู่ของผู้รับ
ข้อ ๖๑ ผู้รับ หมำยถึง ผู้ที่มีชื่อระบุอยู่บนจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์แต่ละห่อซองซึ่งผู้ฝำกส่ง
ประสงค์จะให้เป็นผู้รับสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์นั้น
ข้อ ๖๒ บริษัทอำจนำจ่ำยสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ให้แก่ผู้รับหรือผู้ได้รับมอบฉันทะจำกผู้รับหรือ
ผู้แทนของผู้รับได้
ข้อ ๖๓ ในกรณีนำจ่ำย ณ ที่อยู่ของผู้รับ บริษัทถือว่ำบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้แทนของผู้รับ คือ
๖๓.๑ บุคคลซึ่งอยู่ในบ้ำนเรือนเดียวกันกับผู้รับ
๖๓.๒ บุคคลซึ่งทำงำนอยู่ในสถำนที่เดียวกันกับผู้รับ
๖๓.๓ เจ้ำหน้ำที่รับรองหรือผู้ดูแลของโรงแรมหรืออำคำร
๖๓.๔ ผู้ทำหน้ำที่เวรรับส่งหรือเวรรักษำกำรณ์ ของหน่วยงำนหรืออำคำรหลำยชั้น
ต่ำง ๆ
ข้อ ๖๔ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่นำจ่ำยผู้รับไม่ได้ บริษัทจะดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่
บริษัทกำหนดและประกำศให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ

๓๐

หมวด ๗
บริกำรไปรษณีย์
ข้อ ๖๕ บริกำรไปรษณีย์ คือ บริกำรที่บริษัทดำเนินกำรรับฝำกข่ำวสำร เอกสำรและ
สิ่งของจำกบุคคลหนึ่งแล้วนำไปส่งมอบให้แก่อีกบุคคลหนึ่งภำยในประเทศและ
ต่ ำ งประเทศโดยทำงไปรษณี ย์ หรื อ วิธี ก ำรสื่ อ สำรอื่ น รวมทั้ งบริ ก ำรที่ ต่อ เนื่อ ง
ใกล้เคียงกัน
ข้อ ๖๖ บริกำรไปรษณีย์แบ่งออกตำมลักษณะของกำรให้บริกำรได้ดังนี้
๖๖.๑ บริกำรหลัก
๖๖.๒ บริกำรไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
๖๖.๓ บริกำรพิเศษ

บริกำรหลัก
ข้อ ๖๗ บริกำรหลั ก หมำยถึง บริ กำรที่ บริ ษัทจัดให้ แก่ผู้ ใช้ บริ กำรในกำรฝำกส่ งข่ ำวสำร
เอกสำรและสิ่งของต่ำง ๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีอัตรำค่ำบริกำร และ
คุณภำพที่เหมำะสม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๖๗.๑ ไปรษณียภัณฑ์ ได้แก่ จดหมำย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ พัสดุย่อย และ
เครื่องอ่ำนสำหรับคนเสียจักษุ
๖๗.๒ พัสดุไปรษณีย์

ไปรษณียภัณฑ์
ข้อ ๖๘ จดหมำย คือ ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นข่ำวสำรส่วนตัวไม่ว่ำจะเข้ำห่อซอง
ปิดผนึกหรื อ ไม่ ปิดผนึก หรือ มิไ ด้เ ข้ำ ห่อ ซองเลยก็ต ำม นอกจำกนั้น ยัง หมำยถึง
สิ่งของทุกชนิดที่ไม่เข้ำอยู่ในหลักเกณฑ์ของสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ประเภท หรือ
ชนิดอื่นที่มีค่ำไปรษณียำกรต่ำกว่ำและสิ่งของทุกชนิดที่ผู้ฝำกส่งประสงค์จะส่งตำม
๓๑

หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไขและอั ต รำค่ ำ ไปรษณี ย ำกรของจดหมำย เพื ่อ ให้พ นัก งำน
ปฏิบัติกำรต่อสิ่งนั้นเสมือนจดหมำย
ข่ำวสำรส่วนตัว หมำยควำมถึง ข่ำวสำรที่ส่งไปมำถึงกันและกันโดยมีเจตจำนงให้
เป็นประโยชน์เฉพำะระหว่ำงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ข้อ ๖๙ จดหมำยมีขนำดอย่ำงสูงและอย่ำงต่ำ ดังนี้
๖๙.๑ ขนำดอย่ำงสูง
๖๙.๑.๑ กว้ำง ยำว และหนำรวมกันไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สดุ
ต้องไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๖๙.๑.๒ ถ้ำ เป็นม้ วนกลม ด้ำ นยำวบวกกั บสองเท่ ำ ของเส้ นผ่ ำ ศู นย์ ก ลำง
ไม่ เ กิ น ๑,๐๔๐ มิ ล ลิ เ มตร แต่ ด้ ำ นยำวที่ สุ ด ต้ อ งไม่ เ กิ น ๙๐๐
มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๖๙.๒ ขนำดอย่ำงต่ำ
๖๙.๒.๑ ไม่ ต่ ำกว่ ำ ๙๐ x ๑๔๐ มิ ล ลิ เ มตร (คลำดเคลื่ อ นได้ ไ ม่ เ กิ น ๒
มิลลิเมตร)
๖๙.๒.๒ ถ้ำ เป็นม้ วนกลม ด้ำ นยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ไม่ต่ำกว่ำ ๑๗๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สุดต้องไม่ต่ำกว่ำ ๑๐๐
มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
ข้อ ๗๐ จดหมำยมีน้ำหนักอย่ำงสูงไม่เกิน ๒,๐๐๐ กรัม
ข้อ ๗๑ จดหมำยอำกำศ คือ ไปรษณียภัณฑ์ชนิดจดหมำยที่มีลักษณะเป็นแผ่นกระดำษ
เขียนจดหมำยพับเป็นซองได้ในตัว เมื่อพับและปิดผนึกทุกด้ำนแล้วจะมีลักษณะ
เป็นซองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำใช้สำหรับฝำกส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศโดยชำระ
ค่ำไปรษณียำกรในอัตรำพิเศษ
ข้อ ๗๒ จดหมำยอำกำศมีขนำดอย่ำงสูงและอย่ำงต่ำ ดังนี้
๗๒.๑ ขนำดอย่ ำ งสู ง ไม่ เ กิ น ๑๑๐ x ๒๒๐ มิ ล ลิ เ มตร (คลำดเคลื่ อนได้ ไม่ เกิ น
๒ มิลลิเมตร)
๓๒

๗๒.๒ ขนำดอย่ำงต่ำ ไม่ต่ำกว่ำ ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน
๒ มิลลิเมตร) แต่ด้ำนยำวต้องไม่ต่ำกว่ำ ๑.๔ เท่ำของด้ำนกว้ำง
ข้อ ๗๓ จดหมำยอำกำศที่บริษัทจัดทำขึ้นจำหน่ำยจะมีตรำไปรษณียำกรพิมพ์ไว้ในตัวใช้
สำหรับส่งถึงผู้รับในต่ำงประเทศ ส่วนจดหมำยอำกำศที่บุคคลภำยนอกซึ่งอำจเป็น
บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลจัดทำขึ้นจำหน่ำยหรือใช้งำนเองต้องได้รับอนุญำตจำก
บริษัทก่อนกำรจัดทำจึงจะนำมำใช้ฝำกส่งโดยชำระค่ำไปรษณียำกรในอัตรำเดียวกับ
จดหมำยอำกำศของบริษัทได้
ข้อ ๗๔ จดหมำยอำกำศจะต้องฝำกส่งโดยไม่มีกำรสอดใส่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไปด้วย มิฉะนั้นจะถูก
ส่งไปทำงภำคพื้น ในกรณีที่ผู้ฝำกส่งสอดใส่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไปกับจดหมำยอำกำศและ
ต้องกำรให้ส่งทำงอำกำศโดยยินยอมชำระค่ำไปรษณียำกรเพิ่ม ให้ถือว่ำจดหมำย
อำกำศนั้นหมดสภำพจำกกำรเป็นจดหมำยอำกำศและให้ขีดฆ่ำค ำว่ำ “จดหมำย
อำกำศ” และ “AEROGRAMME” บนจดหมำยอำกำศโดยใช้เส้น ขนำน ๒ เส้น
แล้วเขียนคำว่ำ “LETTER-BY AIRMAIL” แทน กำรคิดค่ำไปรษณียำกรในกรณี
นี้ให้คิดในอัตรำจดหมำยระหว่ำงประเทศทำงอำกำศโดยให้นำค่ำไปรษณียำกรที่พิมพ์
ประทับหรือผนึกไว้แล้วบนจดหมำยอำกำศคิดรวมเป็นค่ำไปรษณียำกรได้
ข้อ ๗๕ ไปรษณียบัตร คือ ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นบัตรที่ใช้ส่งข่ำวสำรทำงไปรษณีย์
ซึ่งอำจเป็นบัตรที่บริษัทจัดทำขึ้นจำหน่ำยหรือบัตรที่บุคคลภำยนอกซึ่งอำจเป็น
บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลจัดทำขึ้นตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของไปรษณียบัตร
ก็ได้
ข้อ ๗๖ ไปรษณียบัตรมีขนำดอย่ำงสูงและอย่ำงต่ำ ดังนี้
๗๖.๑ ขนำดอย่ำงสูง ๑๐๕ x ๑๔๘ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๗๖.๒ ขนำดอย่ำงต่ำ ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
ด้ำนยำวต้องไม่ต่ำกว่ำ ๑.๔ เท่ำของด้ำนกว้ำง
ข้อ ๗๗ ของตีพิมพ์ คือ ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นข้อควำม รูป หรือรอยประดิษฐ์บน
กระดำษ กระดำษแข็งหรือวัสดุที่ใช้กันโดยทั่วไปในกิจกำรพิมพ์ซึ่งทำขึ้นเป็นหลำย
สำเนำเหมือนกันทุกประกำรด้วยกระบวนกำรทำงเครื่องกลไก หรือกำรถ่ำยภำพอัน
๓๓

เกี่ยวข้องกับกำรใช้แม่ พิ มพ์ ต้นแบบ กระดำษไข เนกำตีฟ หรื อ สิ่ งอื่ นๆ ที่ ใช้กัน
โดยทั่ วไปในกิจกำรพิม พ์ ทั้ งนี้ ของตีพิ ม พ์ ต้องหุ้มห่อ ในลักษณะที่ สำมำรถเปิด
ตรวจดูสิ่งบรรจุภำยในได้
ข้อ ๗๘ ของตีพิมพ์มีขนำดอย่ำงสูงและอย่ำงต่ำ ดังนี้
๗๘.๑ ขนำดอย่ำงสูง
๗๘.๑.๑ กว้ำง ยำว และหนำรวมกันไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สุด
ต้องไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๗๘.๑.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่
เกิน ๑,๐๔๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สุดต้องไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร
(คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๗๘.๒ ขนำดอย่ำงต่ำ
๗๘.๒.๑ ไม่ต่ำกว่ำ ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลือ่ นได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๗๘.๒.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่ต่ำ
กว่ำ ๑๗๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สุดต้องไม่ต่ำกว่ำ ๑๐๐ มิลลิเมตร
(คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
ข้อ ๗๙ ของตีพิมพ์มีน้ำหนักอย่ำงสูงไม่เกิน ๒,๐๐๐ กรัม (หำกเป็นหนังสือเล่มเดียวหรือ
หลำยเล่มแต่อยู่ในห่อเดียวกันสำมำรถฝำกส่งได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กรัม)
ข้อ ๘๐ ถุงรวมของตีพิมพ์ หรือถุง M คือ ถุงพิเศษที่บรรจุของตีพิมพ์ระหว่ำงประเทศหลำย
ห่อซองลงในถุงเดียวกันจำกผู้ฝำกส่งคนเดียวกันถึงผู้รับคนเดียวกัน
ข้อ ๘๑ พัสดุย่อย คือ ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นหีบห่อบรรจุสิ่งของ ตัวอย่ำงสินค้ำ
หรือสินค้ำที่ฝำกส่งโดยไม่ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพัสดุไปรษณีย์
ทั้งนี้พัสดุย่อยต้องหุ้มห่อในลักษณะที่สำมำรถเปิดตรวจดูสิ่งบรรจุภำยในได้
ข้อ ๘๒ พัสดุย่อยมีให้บริกำรเฉพำะระหว่ำงประเทศเท่ำนั้น
ข้อ ๘๓ พัสดุย่อยมีขนำดอย่ำงสูงและอย่ำงต่ำ ดังนี้
๓๔

๘๓.๑ ขนำดอย่ำงสูง
๘๓.๑.๑ กว้ำง ยำว และหนำรวมกันไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สดุ
ต้องไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๘๓.๑.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่
เกิน ๑,๐๔๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สุดต้องไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร
(คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๘๓.๒ ขนำดอย่ำงต่ำ
๘๓.๒.๑ ไม่ต่ำกว่ำ ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๘๓.๒.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่ต่ำ
กว่ ำ ๑๗๐ มิ ล ลิ เ มตร แต่ ด้ ำ นยำวที่ สุ ด ต้ อ งไม่ ต่ ำกว่ ำ ๑๐๐
มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
ข้อ ๘๔ พัสดุย่อยมีน้ำหนักอย่ำงสูงไม่เกิน ๒,๐๐๐ กรัม
ข้อ ๘๕ เครื่องอ่ำนสำหรับคนเสียจักษุ คือ ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นข่ำวสำร ซึ่ง
เป็นเครื่องอ่ำนในรูปแบบใดๆ ก็ตำม รวมถึงเครื่องบันทึกเสียง และอุปกรณ์หรือวัตถุ
ใดๆ ที่จัดทำขึ้นหรือดัดแปลงเพื่อช่วยเหลือคนตำบอดในกำรแก้ปัญหำกำรมองไม่เห็น
โดยต้องส่งถึงหรือส่งจำกองค์กรเพื่อคนตำบอด หรือส่งถึงหรือส่งจำกคนตำบอด
และฝำกส่งโดยเปิดผนึก
ข้อ ๘๖ เครื่องอ่ำนสำหรับคนเสียจักษุมีขนำดอย่ำงสูงและอย่ำงต่ำ ดังนี้
๘๖.๑ ขนำดอย่ำงสูง
๘๖.๑.๑ กว้ำง ยำว และหนำรวมกันไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สุด
ต้องไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๘๖.๑.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่
เกิน ๑,๐๔๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สุดต้องไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร
(คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๘๖.๒ ขนำดอย่ำงต่ำ
๘๖.๒.๑ ไม่ต่ำกว่ำ ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๓๕

๘๖.๒.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่ต่ำ
กว่ ำ ๑๗๐ มิ ล ลิ เ มตร แต่ ด้ ำ นยำวที่ สุ ด ต้ อ งไม่ ต่ ำกว่ ำ ๑๐๐
มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
ข้อ ๘๗ เครื่องอ่ำนสำหรับคนเสียจักษุมีน้ำหนักอย่ำงสูงไม่เกิน ๗,๐๐๐ กรัม
ข้อ ๘๘ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับไปรษณียภัณฑ์เป็นไป
ตำมที่บริษัทกำหนด

พัสดุไปรษณีย์
ข้อ ๘๙ พัสดุไปรษณีย์ หมำยถึง หีบห่อบรรจุสิ่งของ ตัวอย่ำงสินค้ำหรือสินค้ำซึ่งฝำกส่งตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพัสดุไปรษณีย์
ข้อ ๙๐ พัสดุไปรษณีย์มีขนำดอย่ำงสูงและอย่ำงต่ำ ดังนี้
๙๐.๑ ขนำดอย่ำงสูง แต่ละด้ำนยำวไม่เกิน ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และด้ำนยำวที่สุด
รวมกับควำมยำววัดโดยรอบตัวห่อพัสดุไปรษณีย์ส่วนที่ใหญ่ที่สุดในทิศทำง
ของด้ำ นอื่ นซึ่งมิ ใช่ด้ำ นที่ มี ค วำมยำวที่ สุ ดต้อ งไม่ เ กิน ๓,๐๐๐ มิ ล ลิ เมตร
(คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๙๐.๒ ขนำดอย่ำงต่ำ
๙๐.๒.๑ ไม่ต่ำกว่ำ ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๙๐.๒.๒ ถ้ำเป็นม้วนกลม ด้ำนยำวบวกกับสองเท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ไม่ต่ำกว่ำ ๑๗๐ มิลลิเมตร แต่ด้ำนยำวที่สุดต้องไม่ต่ำกว่ำ ๑๐๐
มิลลิเมตร (คลำดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
ข้อ ๙๑ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข น้ำหนัก ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ ของพัสดุไปรษณีย์เป็นไป
ตำมที่บริษัทกำหนด

๓๖

บริกำรไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
ข้อ ๙๒ บริกำรไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หมำยถึง บริกำรที่บริษัทรับดำเนินกำรต่อสิ่ง
ต่ำงๆ ที่ส่งทำงไปรษณีย์ด้วยควำมรวดเร็วและแน่นอนเป็นพิเศษ
ข้อ ๙๓ บริ ก ำรไปรษณี ย์ ด่ ว นพิเศษใช้ได้ทั้งกำรฝำกส่งไปยั ง ปลำยทำงในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
ข้อ ๙๔ หลั กเกณฑ์ เงื่อ นไข ขนำด น้ำหนัก ตลอดจนรำยละเอี ยดอื่นๆ เกี่ย วกับบริกำร
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

บริกำรพิเศษ
ข้อ ๙๕ บริ ก ำรพิ เ ศษ หมำยถึ ง บริ ก ำรที่ บ ริ ษั ท จั ด ให้ มี ขึ้ น ตำมควำมเหมำะสมเพื่ อ ให้
ผู้ใช้บริกำรเลือกใช้ ได้โดยชำระค่ำบริกำรตำมที่กำหนด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ดังนี้
๙๕.๑ บริกำรที่ใช้ควบคู่กับบริกำรหลักเพื่อให้บริษัทดำเนินกำรเป็นพิเศษต่อสิ่งของ
ส่งทำงไปรษณีย์ของตน ได้แก่
๙๕.๑.๑ บริกำรไปรษณีย์รับรอง
๙๕.๑.๒ บริกำรไปรษณีย์ลงทะเบียน
๙๕.๑.๓ บริกำรไปรษณีย์รับประกัน
๙๕.๑.๔ บริกำรไปรษณีย์ตอบรับ
๙๕.๑.๕ บริกำรไปรษณีย์เก็บเงิน
๙๕.๒ บริกำรที่จัดให้มีขึ้นเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร ได้แก่
๙๕.๒.๑ บริกำรธุรกิจตอบรับ
๙๕.๒.๒ บริกำรหนังสือพิมพ์ตรำสิน
๙๕.๒.๓ บริกำรไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่ำหน้ำ
๙๕.๒.๔ บริกำรประทับตรำเพื่อกำรเผยแพร่และโฆษณำ
๙๕.๒.๕ บริกำรไปรษณีย์รอจ่ำย
๙๕.๒.๖ บริกำรตู้ไปรษณีย์เช่ำ
๙๕.๒.๗ บริกำรขอถอนคืนสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์
๙๕.๒.๘ บริกำรขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์
๓๗

ทั้งนี้บริษัทอำจปรับเปลี่ยนประเภทของบริกำรพิเศษหรือเปิดให้บริกำรใหม่ได้ตำมที่
เห็นสมควร

บริกำรที่ใช้ควบคู่กบั บริกำรหลัก
บริกำรไปรษณีย์รับรอง
ข้อ ๙๖ บริ กำรไปรษณี ย์ รั บรอง คื อ บริ กำรที่ บริ ษั ทรั บฝำกและน ำจ่ ำยไปรษณี ยภัณฑ์
โดยมี หลั กฐำนกำรรั บฝำกและกำรนำจ่ำย หำกไปรษณี ยภั ณฑ์ ดั งกล่ ำวเกิดกำร
สู ญ หำยหรือ เสีย หำยเพรำะควำมผิด ของทำงกำรไปรษณีย ์ บริ ษั ท จะชดใช้
ค่ำเสียหำยให้ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ข้อ ๙๗ บริกำรไปรษณีย์รับรองมีให้บริกำรเฉพำะในประเทศเท่ำนั้น
ข้อ ๙๘ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรไปรษณีย์
รับรองเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

บริกำรไปรษณีย์ลงทะเบียน
ข้อ ๙๙ บริกำรไปรษณีย์ลงทะเบียน คือ บริกำรที่บริษัทรับฝำกและนำจ่ำยไปรษณียภัณฑ์
โดยมีหลักฐำนกำรรับฝำก กำรส่งต่อและกำรนำจ่ำย หำกไปรษณียภัณฑ์ดังกล่ำว
เกิดกำรสูญหำยหรือเสียหำยเพรำะควำมผิดของทำงกำรไปรษณีย์ บริษัทจะชดใช้
ค่ำเสียหำยให้ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ข้อ ๑๐๐ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรไปรษณีย์
ลงทะเบียนเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

บริกำรไปรษณีย์รับประกัน
ข้อ ๑๐๑ บริกำรไปรษณีย์รับประกัน คือ บริกำรที่ บริษัทให้ควำมคุ้มครองและรับประกัน
ควำมปลอดภัยแก่จดหมำย พัสดุไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษเป็นพิเศษโดยมี
๓๘

หลักฐำนกำรรับฝำก กำรส่งต่อและกำรนำจ่ำยอย่ำ งละเอียดทุ กขั้นตอน หำก
จดหมำย พัสดุไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษดังกล่ำวเกิดกำรสูญ หำยหรือ
เสี ย หำยเพรำะควำมผิ ดของทำงกำรไปรษณี ย์ บริ ษัท จะชดใช้ค่ ำ เสี ย หำยให้
ภำยในวงเงินที่รั บ ประกั น ไว้ ต ำมหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ บ ริ ษั ท กำหนด
ข้อ ๑๐๒ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรไปรษณี ย์
รั บ ประกั น เป็ น ไปตำมที่ บ ริ ษั ท กำหนด

บริกำรไปรษณีย์ตอบรับ
ข้อ ๑๐๓ บริกำรไปรษณีย์ตอบรับ คือ บริกำรที่บริษัทรับจะแจ้งให้ผู้ฝำกส่งทรำบว่ำได้นำจ่ำย
สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่รับฝำกไว้ให้แก่ผู้รับแล้วเมื่อใดและผู้ใดเป็นผู้ลงนำมรับ
โดยใช้ใบตอบรับที่แนบติดไปกับสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ดังกล่ำวเพื่อให้ผู้รับหรือ
ผู้แทนของผู้รับลงนำมรับพร้อมวัน เดือน ปีแล้วส่งคืนให้ผู้ฝำกส่งทำงไปรษณีย์
ข้อ ๑๐๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรไปรษณี ย์
ตอบรั บ เป็ น ไปตำมที่ บ ริ ษั ท กำหนด

บริกำรไปรษณีย์เก็บเงิน
ข้อ ๑๐๕ บริกำรไปรษณีย์เก็บเงิน หมำยถึง บริกำรที่บริษัทรับฝำกสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์
เพื่อไปเรียกเก็บเงินจำกผู้รับขณะรับมอบสิ่งของนั้นตำมจำนวนเงินที่ระบุไว้บน
ห่อซอง ณ ที่ทำกำรอีกแห่งหนึ่งและจัดกำรส่งเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้ฝำกส่งโดย
ทำงบริกำรธนำณัติ
ข้อ ๑๐๖ บริกำรไปรษณีย์เก็บเงินมีให้บริกำร ณ ที่ทำกำรที่บริษัทกำหนด
ข้อ ๑๐๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรไปรษณีย์
เก็บเงินเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด
๓๙

บริกำรที่จัดให้มขี ึ้นเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร
บริกำรธุรกิจตอบรับ
ข้อ ๑๐๘ บริกำรธุรกิจตอบรับ คือ บริกำรที่บริษัทอนุญำตให้ผู้ใช้บริกำรจัดทำซอง แผ่นพับ
บัตร หรือป้ำยซึ่งจะใช้ ผ นึก เป็น จ่ำ หน้ำ ของไปรษณีย ภัณ ฑ์ห รือ พัสดุไปรษณีย์
หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษเพื่อส่งให้บุคคลอื่นใช้ส่งถึงตนทำงไปรษณีย์ โ ดยไม่ต้อ ง
ชำระค่ำ บริก ำรในกำรฝำกส่ง แต่ผู้ใช้บริกำรผู้ได้รับอนุญำตดังกล่ำวจะเป็นผู้
ชำระแทน
ข้อ ๑๐๙ ผู้ใช้บริกำรต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอืน่ ๆ เกี่ยวกับ
กำรใช้บริกำรธุรกิจตอบรับตำมที่บริษัทกำหนด

บริกำรหนังสือพิมพ์ตรำสิน
ข้อ ๑๑๐ บริกำรหนังสือพิมพ์ตรำสิน คือ บริกำรที่บริษัทอนุญำตให้สำนักพิมพ์ในประเทศ
ฝำกส่ง หนัง สือ พิม พ์แ ละนิต ยสำรให้ กับสมำชิกทำงไปรษณีย์ โดยบริษัท จะคิด
อัตรำค่ำไปรษณียำกรในอัตรำลดแต่ไม่เกินร้อยละห้ำสิบของอัตรำค่ำไปรษณียำกร
สำหรับไปรษณียภัณฑ์ชนิดของตีพิมพ์
ข้อ ๑๑๑ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข ตลอดจนรำยละเอี ย ดอื่ น ๆ
เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรหนังสือพิมพ์ตรำสินตำมที่บริษัทกำหนด

บริกำรไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่ำหน้ำ
ข้อ ๑๑๒ บริ ก ำรไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ ไ ม่ มี จ่ ำ หน้ ำ คื อ บริ ก ำรที่ บ ริ ษั ท รั บ ฝำกและจั ด ส่ ง
ไปรษณียภัณฑ์ไปนำจ่ำยให้แก่เจ้ำบ้ำนในท้องที่ที่ผู้ฝำกส่งกำหนดโดยไม่ต้องจ่ำหน้ำ
บนไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะชิ้ น
ข้อ ๑๑๓ หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข ตลอดจนรำยละเอีย ดอื ่น ๆ เกี ่ย วกับ กำรใช้บ ริก ำร
ไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ ไ ม่ มี จ่ ำ หน้ ำ เป็ น ไปตำมที่ บ ริ ษั ท กำหนด
๔๐

บริกำรประทับตรำเพื่อกำรเผยแพร่และโฆษณำ
ข้อ ๑๑๔ บริกำรประทับตรำเพื่อกำรเผยแพร่และโฆษณำ คือ บริกำรที่ บริษัทให้ควำม
ร่วมมือแก่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนอื่นที่ดำเนินกำรเพื่ อ
สำธำรณประโยชน์ ต่ ำ งๆ ที่ ประสงค์ จ ะเผยแพร่ โฆษณำค ำขวั ญ ค ำแนะน ำ
คำเชิญชวนที่ เ ป็น ประโยชน์ต่อ ประเทศชำติแ ละแก่ป ระชำชนทั่ว ไปโดยตรง
โดยกำรประทั บ ตรำที่ ต้ อ งกำรบนไปรษณี ย ภั ณ ฑ์
ข้อ ๑๑๕ ผู้ใช้บริกำรต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ
กำรใช้บริกำรประทับตรำเพื่อ กำรเผยแพร่และโฆษณำตำมที่บริษัทกำหนด

บริกำรไปรษณีย์รอจ่ำย
ข้อ ๑๑๖ บริกำรไปรษณีย์รอจ่ำย คือ บริกำรที่บริษัทรับเก็บรักษำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ไว้
ชั่วระยะเวลำหนึ่ง ณ ที่ทำกำรที่ผู้ ฝ ำกส่งกำหนดเพื่อ รอให้ผู้รับมำติดต่อ ขอรับ
โดยผู ้ร ับ ต้อ งชำระค่ำบริกำรพิเศษสำหรับบริกำรไปรษณี ย ์ ร อจ่ ำ ยก่ อ นรั บ
สิ่ ง ของส่ ง ทำงไปรษณี ย์ นั้ น
ข้อ ๑๑๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่ นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริ กำรไปรษณี ย์
รอจ่ ำ ยเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

บริกำรตู้ไปรษณีย์เช่ำ
ข้อ ๑๑๘ บริกำรตู้ไปรษณีย์เช่ำ คือ บริก ำรที่ บริษัทให้เช่ำตู้ไปรษณีย์เช่ำ ณ ที่ทำกำรที่
บริษัทกำหนดสำหรับเก็บรวบรวมสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่มีมำถึงผู้เช่ำ
ข้อ ๑๑๙ ผู้ใช้บริกำรต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอืน่ ๆ เกี่ยวกับ
กำรใช้บริกำรตู้ไปรษณีย์เช่ำตำมที่บริษัทกำหนด

๔๑

บริกำรขอถอนคืนสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์
ข้อ ๑๒๐ บริกำรขอถอนคืนสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ คือ บริกำรที่บริษัทรับดำเนินกำรต่อ
คำขอของผู้ฝำกส่งที่ประสงค์จะขอถอนคืนสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่ตนได้ฝำกส่ง
ไปแล้วและยังมิได้นำจ่ำยแก่ผู้รับหรือ มิได้เป็นของต้องห้ำมหรือมิได้ถูกยึดหรือริบ
ตำมกฎหมำย
ข้อ ๑๒๑ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรขอถอนคืน
สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์เป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

บริกำรขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์
ข้อ ๑๒๒ บริกำรขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณี ย์ คือ บริกำร
ที่ บ ริ ษั ท รั บ ด ำเนิ น กำรต่ อ ค ำขอของผู้ ฝ ำกส่ ง ที่ ป ระสงค์ จ ะขอแก้ ไ ขหรื อ
เปลี่ ย นแปลงจ่ำหน้ำ สิ่งของส่งทำงไปรษณี ย์ ที ่ตนได้ฝ ำกส่ งไปแล้วและยังมิได้
นำจ่ ำ ยแก่ ผู้ รั บ หรื อ มิ ไ ด้ เป็นของต้องห้ำมหรือมิได้ถูกยึดหรือริบตำมกฎหมำย
ข้อ ๑๒๓ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอี ยดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรขอแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงจ่ำหน้ำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์เป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

๔๒

หมวด 8
บริกำรธนำณัติ
ข้อ ๑๒๔ บริกำรธนำณัติ หมำยถึง บริกำรที่บริษัทรับฝำกเงินจำกผู้ฝำกส่ง ณ ที่ทำกำรแห่งหนึ่ง
แล้ ว ด ำเนิ น กำรออกตรำสำรสั่ ง จ่ ำ ยเงิ น ซึ่ ง เรี ย กว่ ำ ธนำณั ติ หรื อ ออกค ำสั่ ง
ให้ที่ทำกำรแห่งใดแห่งหนึ่งจ่ำยเงินหรือออกตรำสำรสั่งจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับที่มีนำมระบุ
ในตรำสำรนั้น
ข้อ ๑๒๕ ผู้รับ หมำยถึง ผู้ที่มีนำมระบุในตรำสำรสั่งจ่ำยเงินซึ่งผู้ฝำกส่งประสงค์จะให้เป็นผู้รับ
เงินธนำณัติฉบับนั้น
ผู้รับอำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปรับเงินธนำณัติแทนได้
ข้อ ๑๒๖ บริกำรธนำณัติแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑๒๖.๑ ธนำณัติในประเทศ
๑๒๖.๒ ธนำณัติระหว่ำงประเทศ

ธนำณัติในประเทศ
ข้อ ๑๒๗ ธนาณัติในประเทศ คือ ธนาณัติที่ส่งไปให้ผู้รับทางบริการไปรษณีย์รับรอง หรือ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นๆ ตามที่บริษัทกาหนด
ข้อ ๑๒๘ ธนำณัติในประเทศมีให้บริกำร ณ ที่ทำกำรที่บริษัทกำหนด
ข้อ ๑๒๙ ผู้ฝำกส่งธนำณัติในประเทศสำมำรถระบุให้จ่ำยเงินให้แก่ผู้รับเป็นกำรเฉพำะตัวได้
ข้อ ๑๓๐ จำนวนเงินฝำกส่งอย่ำงสูงของธนำณัติในประเทศเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

๔๓

ข้อ ๑๓๑ ธนำณัติในประเทศมีระยะเวลำกำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับหรือผู้ฝำกส่ง ณ ที่ทำกำร
ปลำยทำงหรือต้นทำงเป็นเวลำ ๔ เดือนนับถัดจำกเดือนที่ฝำกส่ง ผู้รับหรือผู้ฝำกส่ง
ที่มำขอรับเงินภำยหลังระยะเวลำดังกล่ำวจะต้องยื่นคำขอขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงิน
ธนำณัติโดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ข้อ ๑๓๒ ธนำณัติในประเทศที่ผู้รับหรือผู้ฝำกส่งไม่มำขอรับเงินภำยในกำหนดเวลำ ๔ เดือน
นับถัดจำกเดือนที่ฝำกส่ง บริษัทจะทำกำรประกำศโฆษณำให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ
เมื่อพ้นกำหนด ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่ประกำศโฆษณำยังไม่มีผู้รับหรือผู้ฝำกส่งไปติดต่อ
ขอรั บ เงิ น จะถื อ ว่ ำ ธนำณั ติ ใ นประเทศฉบั บ นั้ น เป็ น ธนำณั ติ สิ้ น สภำพตำม
พระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ผู้รับหรือผู้ฝำกส่งจะมำขอรับเงินคืน
อีกไม่ได้
ข้อ ๑๓๓ ธนำณัติในประเทศที่ได้จ่ำยเงินให้แก่ผู้รับถูกต้องตำมเงื่อนไขที่กำหนดแล้ ว บริษัท
เป็นอันพ้นภำระรับผิดชอบต่อจำนวนเงินตำมธนำณัติฉบับนั้น
ข้อ ๑๓๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรธนำณั ติ
ในประเทศเป็ น ไปตำมที่ บ ริ ษั ท กำหนด

ธนำณัติระหว่ำงประเทศ
ข้อ ๑๓๕ ธนำณัติระหว่ำงประเทศ คือ ธนำณัติที่ส่งจำกประเทศไทยไปจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับ
ณ ต่ำงประเทศ หรือส่งจำกต่ำงประเทศมำจ่ำยเงินให้ผู้รับในประเทศไทยโดยทำง
ไปรษณีย์ หรือทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือทำงอื่นๆ ตำมที่บริษัทกำหนด
ข้อ ๑๓๖ ธนำณัติระหว่ำงประเทศมีให้บริกำร ณ ที่ทำกำรที่บริษัทกำหนด
ข้อ ๑๓๗ ประเทศที ่เ ปิด ให้บ ริก ำรธนำณัติ ระหว่ำงประเทศกับประเทศไทยเป็นไปตำม
ที่บริษัทกำหนด
ข้อ ๑๓๘ จำนวนเงิน ฝำกส่ง อย่ำ งสูง ของธนำณัติร ะหว่ำ งประเทศเป็น ไปตำมที่บ ริษัท
กำหนด
๔๔

ข้อ ๑๓๙ หน่วยเงินที่ใช้ในกำรรับฝำกและจ่ำยเงินธนำณัติระหว่ำงประเทศให้ใช้เป็นเงินบำท
โดยบริ ษัท จะเที ย บค่ ำ เงินตรำต่ำ งประเทศตำมอัตรำแลกเปลี่ ยนตำมที่บริษัท
กำหนด
ข้อ ๑๔๐ ธนำณัติระหว่ำงประเทศมีระยะเวลำกำรจ่ำยเงิน ๑ เดือนนับถัดจำกเดือนที่ฝำกส่ง
ยกเว้นบำงประเทศที่ได้กำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ
กำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติจะกระทำได้เฉพำะไปรษณีย์ธนำณัติ
ระหว่ำงประเทศเท่ำนั้น ผู้รับที่มำขอรับเงินภำยหลังระยะเวลำดังกล่ำวจะต้องยืน่
คำขอขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติ เพื่อให้บริษัทส่งธนำณัติฉบับดังกล่ำวไป
ยังประเทศต้นทำงตรวจสอบและอนุญำตจ่ำยเงินโดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ข้อ ๑๔๑ ธนำณัติระหว่ำงประเทศที่ประเทศปลำยทำงส่งคืนมำเพรำะจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับไม่ได้
ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดๆ บริษัทจะสั่งจ่ำยเงินคืนผู้ฝำกส่งโดยผู้ฝำกส่งจะต้องมำติดต่อ
ขอรับเงินคืนภำยในระยะเวลำ ๓ เดือนนับถัดจำกเดือนที่สั่งจ่ำยเงินคืนผู้ฝำกส่ง
หำกพ้ นก ำหนดระยะเวลำดั ง กล่ ำ วแล้ ว บริ ษั ท จะท ำกำรประกำศโฆษณำให้
ผู้ใช้บริกำรทรำบ หำกภำยในระยะเวลำ ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่ประกำศโฆษณำ ผู้ฝำก
ส่งไม่ไปติดต่อขอรับเงินคืน จะถือว่ำธนำณัติระหว่ำงประเทศฉบับนั้นเป็นธนำณัติสิ้น
สภำพตำมพระรำชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ผู้ฝำกส่งจะมำขอรับเงิน
คืนอีกไม่ได้
ข้อ ๑๔๒ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรธนำณัติ
ระหว่ำงประเทศเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

๔๕

บริกำรพิเศษ
ข้อ ๑๔๓ บริ กำรพิ เศษ หมำยถึ ง บริ กำรที่ บริ ษั ทจั ดให้ มี ขึ้ นตำมควำมเหมำะสมเพื่ อให้
ผู้ใช้บริกำรเลือกใช้ได้โดยชำระค่ำบริกำรตำมที่กำหนด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ดังนี้
๑๔๓.๑ บริกำรพิเศษที่ใช้ควบคู่กับบริกำรธนำณัติ ได้แก่ บริกำรตอบรับธนำณัติ
๑๔๓.๒ บริกำรพิเศษที่ใช้ภำยหลังกำรฝำกส่งธนำณัติ ได้แก่
๑๔๓.๒.๑ บริกำรคืนเงินธนำณัติ
๑๔๓.๒.๒ บริกำรแก้ไขชื่อผู้รับเงินธนำณัติ
๑๔๓.๒.๓ บริกำรโอนจ่ำยเงินธนำณัติ
๑๔๓.๒.๔ บริกำรจัดทำสำเนำใบรับฝำกธนำณัติ
๑๔๓.๒.๕ บริกำรออกใบแทนธนำณัติ
๑๔๓.๒.๖ บริกำรจัดทำสำเนำภำพถ่ำยธนำณัติที่จ่ำยเงินแล้ว
๑๔๓.๒.๗ บริกำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติ

บริกำรตอบรับธนำณัติ
ข้อ ๑๔๔ บริก ำรตอบรับ ธนำณัต ิ คือ บริก ำรที ่บ ริษัท รับ จะแจ้งให้ผู้ ฝำกส่งทรำบว่ำได้
จ่ำยเงินธนำณัติให้แก่ผู้รับแล้วเมื่อใดและผู้ใดเป็นผู้ลงนำมรับ โดยกำรให้ผู้รับหรือ
ผู้แทนของผู้รับลงนำมรับเงินพร้อมวัน เดือน ปีในใบตอบรับแล้วส่งคืนให้ผู้ฝำกส่ง
ทำงไปรษณีย์หรือวิธีกำรสื่อสำรอื่น
ข้อ ๑๔๕ ผู้ฝำกส่งจะขอใช้บริกำรตอบรับได้เฉพำะในขณะฝำกส่งเท่ำนั้น
ข้อ ๑๔๖ บริกำรตอบรับธนำณัติใช้ได้กับธนำณัติในประเทศ ส่วนบริกำรตอบรับธนำณั ติ
ระหว่ ำ งประเทศใช้ ไ ด้ เ ฉพำะกั บ ประเทศที่ มี ข้ อ ตกลงกั น เท่ ำ นั้ น
ข้อ ๑๔๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรตอบรับ
ธนำณัติเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด
๔๖

บริกำรคืนเงินธนำณัติ
ข้อ ๑๔๘ บริกำรคืนเงินธนำณัติ คือ บริกำรที่บริษัทจ่ำยเงินธนำณัติคืนให้แก่ผู้ฝำกส่งตำมที่
ได้ยื่นคำขอคืนเงินไว้
ข้อ ๑๔๙ ผู้มีสิทธิขอใช้บริกำรคืนเงินธนำณัติ ได้แก่ ผู้ฝำกส่งหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจำก
ผู้ฝำกส่ง
ข้อ ๑๕๐ กำรคืนเงินธนำณัติกระทำได้ในกรณีธนำณัติที่ยังไม่จ่ำยเงินและยังไม่สิ้นสภำพ
ข้อ ๑๕๑ บริกำรคืนเงินธนำณัติใช้ได้กับธนำณัติในประเทศและธนำณัติระหว่ำงประเทศ
ข้อ ๑๕๒ บริ ษัท จะคื น เงิน ธนำณัติให้แก่ผู้ ฝำกส่ง หรือ ผู้ที ่ไ ด้รับ มอบฉันทะจำกผู้ฝ ำกส่ง
เฉพำะจำนวนเงินที่ฝำกส่งเท่ำนั้น
ข้อ ๑๕๓ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริ กำรคื นเงิน
ธนำณัติเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

บริกำรแก้ไขชื่อผู้รับเงินธนำณัติ
ข้อ ๑๕๔ บริกำรแก้ไขชื่อผู้รับเงินธนำณัติ คือ บริกำรที่บริษัทรับดำเนินกำรแก้ไขชื่อผู้รับ
เงินธนำณัติตำมควำมประสงค์ของผู้ฝำกส่ง
ข้อ ๑๕๕ ผู้มีสิทธิขอใช้บริกำรแก้ไขชื่อผู้รับเงินธนำณัติ ได้แก่ ผู้ฝำกส่งหรือผู้ที่ได้รับมอบ
ฉันทะจำกผู้ฝำกส่ง
ข้อ ๑๕๖ กำรแก้ไขชื่อผู้รับเงินธนำณัติกระทำได้เฉพำะธนำณัติที่ยังไม่จ่ำยเงินเท่ำนั้น
ข้อ ๑๕๗ บริกำรแก้ไขชื่อผู้รับเงินธนำณัติใช้ได้กับธนำณัติในประเทศและธนำณัติระหว่ำง
ประเทศ
๔๗

ข้อ ๑๕๘ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรแก้ไขชื่อ
ผู้รับเงินธนำณัติเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

บริกำรโอนจ่ำยเงินธนำณัติ
ข้อ ๑๕๙ บริ กำรโอนจ่ ำยเงิ นธนำณั ติ คื อ บริ กำรที่ บริ ษั ทรั บโอนจ่ำยเงิ นธนำณั ติจำก
ที่ทำกำรที่ระบุไว้ไปจ่ำยเงินยังที่ทำกำรอื่นตำมควำมประสงค์ของผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ
ข้อ ๑๖๐ ผู้มีสิทธิขอใช้บริกำรโอนจ่ำยเงินธนำณัติ ได้แก่ ผู้ฝำกส่ง ผู้รับ หรือผู้ที่ได้รับมอบ
ฉันทะจำกผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ
ข้อ ๑๖๑ กำรโอนจ่ำยเงินธนำณัติกระทำได้เฉพำะธนำณัติที่ยังไม่จ่ำยเงินเท่ำนั้น
ข้อ ๑๖๒ บริ ก ำรโอนจ่ ำ ยเงิ น ธนำณั ติ ใ ช้ ไ ด้ กั บ ธนำณั ติ ใ นประเทศและธนำณั ติ ร ะหว่ำง
ประเทศที่จ่ำยเงินในประเทศไทย
ข้อ ๑๖๓ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรโอนจ่ำยเงิน
ธนำณัติเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

บริกำรจัดทำสำเนำใบรับฝำกธนำณัติ
ข้อ ๑๖๔ บริกำรจัดทำสำเนำใบรับฝำกธนำณัติ คือ บริกำรที่บริษัทรับดำเนินกำรจัดทำ
สำเนำใบรับฝำกธนำณัติให้ผู้ฝำกส่งเพื่อใช้ทดแทนฉบับเดิมที่สูญหำย
ข้อ ๑๖๕ ผู้มีสิทธิขอใช้บริกำรจัดทำสำเนำใบรับฝำกธนำณัติ ได้แก่ ผู้ฝำกส่งหรือผู้ที่ได้รับ
มอบฉันทะจำกผู้ฝำกส่ง
ข้อ ๑๖๖ กำรจั ด ท ำส ำเนำใบรั บ ฝำกธนำณั ติ กระท ำได้ เ ฉพำะธนำณั ติ ที่ อ ยู่ ใ นอำยุ ก ำร
สอบสวนเท่ำนั้น
๔๘

ข้อ ๑๖๗ บริกำรจัดทำสำเนำใบรับฝำกธนำณัติ ใช้ได้กับธนำณัติในประเทศและธนำณัติ
ระหว่ำงประเทศ
ข้อ ๑๖๘ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรจัดทำสำเนำ
ใบรับฝำกธนำณัติเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

บริกำรออกใบแทนธนำณัติ
ข้อ ๑๖๙ บริกำรออกใบแทนธนำณัติ คือ บริกำรที่บริษัทรับดำเนินกำรออกใบแทนธนำณัติ
ที่ได้ฝำกส่งเพื่อใช้เป็นเอกสำรสำหรับให้ผู้ฝำกส่งหรือผู้รับนำไปติดต่อขอรับเงินแทน
ธนำณัติที่ชำรุดหรือสูญหำย
ข้อ ๑๗๐ ผู้มีสิทธิขอใช้บริกำรออกใบแทนธนำณัติ ได้แก่ ผู้ฝำกส่ง ผู้รับหรือผู้ที่ได้รับมอบ
ฉันทะจำกผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ
ข้อ ๑๗๑ กำรออกใบแทนธนำณัติกระทำได้เฉพำะธนำณัติที่ยังไม่จ่ำยเงินเท่ำนั้น
ข้อ ๑๗๒ บริ ก ำรออกใบแทนธนำณั ติ ใ ช้ ไ ด้ กั บ ธนำณั ติ ในประเทศและธนำณั ติ ร ะหว่ ำ ง
ประเทศ
ข้อ ๑๗๓ หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข ตลอดจนรำยละเอี ย ดอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ กำรใช้ บ ริ ก ำร
ออกใบแทนธนำณัติเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

บริกำรจัดทำสำเนำภำพถ่ำยธนำณัติที่จ่ำยเงินแล้ว
ข้อ ๑๗๔ บริกำรจัดทำสำเนำภำพถ่ำยธนำณัติที่จ่ำยเงินแล้ว คือ บริกำรที่บริษัทรับจัดทำ
สำเนำภำพถ่ำยธนำณัติที่จ่ำยเงินแล้วพร้อมรับรองสำเนำให้แก่ผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ
ข้อ ๑๗๕ ผู้มีสิทธิขอใช้บริกำรจัดทำสำเนำภำพถ่ำยธนำณัติที่จ่ำยเงินแล้ว ได้แก่ ผู้ฝำกส่ง
ผู้รับ หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจำกผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ
๔๙

ข้อ ๑๗๖ กำรขอสำเนำภำพถ่ำยธนำณัติที่จ่ำยเงินแล้วกระทำได้ เฉพำะธนำณัติที่อยู่ในอำยุ
กำรสอบสวนเท่ำนั้น
ข้อ ๑๗๗ บริกำรจัดทำสำเนำภำพถ่ำยธนำณัติที่จ่ำยเงินแล้วใช้ได้กับธนำณัติในประเทศและ
ธนำณัติระหว่ำงประเทศ
ข้อ ๑๗๘ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรจัดทำสำเนำ
ภำพถ่ำยธนำณัติที่จ่ำยเงินแล้วเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

บริกำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติ
ข้อ ๑๗๙ บริกำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติ คือ บริกำรที่บริษัทรับดำเนินกำรขยำย
ระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติ ที่พ้นระยะเวลำกำรจ่ำยเงินตำมที่ บริษัทกำหนด
ให้แก่ผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ
ข้อ ๑๘๐ ผู้มีสิทธิขอใช้บริกำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติ ได้แก่ ผู้ฝำกส่ง หรือผู้รับ
ข้อ ๑๘๑ กำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติกระทำได้ เฉพำะธนำณัติที่ยังไม่จ่ำยเงิน
เท่ำนั้น
ข้อ ๑๘๒ บริกำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติใช้ได้กับธนำณัติในประเทศและธนำณัติ
ระหว่ำงประเทศ
ข้อ ๑๘๓ หลั กเกณฑ์ เงื่อ นไข ตลอดจนรำยละเอี ย ดอื่ นๆ เกี่ย วกับกำรใช้บริ กำรขยำย
ระยะเวลำกำรจ่ำยเงินธนำณัติเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนด

๕๐

หมวด ๙
กำรขอสอบสวนและกำรชดใช้ค่ำเสียหำย
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์กำรขอสอบสวน
ข้อ ๑๘๔

กำรขอสอบสวนสิ่งของส่งทำงไปรษณียแ์ ละบริกำรธนำณัติ
๑๘๔.๑ กำรขอสอบสวนสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์กระทำได้ในกรณีที่สงสัยว่ำไม่ถึง
ผู้รับ สูญหำย เสียหำย หรือล่ำช้ำผิดปกติในระหว่ำงทำงไปรษณีย์ หรือ
เป็นสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่ใช้บริกำรไปรษณีย์ตอบรับซึ่งผู้ฝำกส่งมิได้
รับใบตอบรับคืนในเวลำอันสมควรหรือสงสัยว่ำผู้รับไม่ได้รับ หรือกรณี
อื่นๆ ที่สงสัยเกี่ยวกับสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์
๑๘๔.๒ กำรขอสอบสวนสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่เป็นไปรษณียภัณฑ์ธรรมดำไม่
สำมำรถกระทำได้
๑๘๔.๓ กำรขอสอบสวนบริกำรธนำณัติกระทำได้ในกรณีที่สงสัยว่ำผู้รับไม่ได้รับ
ธนำณัติ หรือได้รับเงินไม่ครบจำนวนที่ฝำกส่ง หรือจ่ำยเงินให้ผู้รับผิดตัว
หรือล่ำช้ำผิดปกติในระหว่ำงทำงไปรษณีย์ หรือฝำกส่งเงินโดยใช้บริกำร
ตอบรับซึ่งผู้ฝำกส่งมิได้รับใบตอบรับคืนในเวลำอันสมควร หรือกรณีอื่นๆ
ที่สงสัยเกี่ยวกับบริกำรธนำณัติที่ฝำกส่ง

ข้อ ๑๘๕ ผู้มีสิทธิขอสอบสวน
๑๘๕.๑ กรณีสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ ได้แก่ ผู้ฝำกส่ง ผู้รับ หรือผู้ที่ได้รับมอบ
ฉันทะจำกผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ
๑๘๕.๒ กรณีบริกำรธนำณัติ ได้แก่ ผู้ฝำกส่งธนำณัติ ผู้รับ หรือผู้ที่ได้รับมอบ
ฉันทะจำกผู้ฝำกส่งธนำณัติหรือผู้รับ
ข้อ ๑๘๖ ผู้มีสิทธิขอสอบสวนไม่ต้องเสียค่ำบริกำรในกำรดำเนินกำรสอบสวน

๕๑

ข้อ ๑๘๗ ระยะเวลำกำรขอสอบสวน
๑๘๗.๑ กำรขอสอบสวนไปรษณี ยภัณฑ์ พั สดุไปรษณี ย์ และบริ กำรธนำณั ติต้อง
ดำเนินกำรภำยใน ๖ เดือนนับถัดจำกวันที่ฝำกส่ง
๑๘๗.๒ กำรขอสอบสวนไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือไปรษณีย์ธนำณัติด่วนพิเศษต้อง
ดำเนินกำรภำยใน ๔ เดือนนับถัดจำกวันที่ฝำกส่ง
ข้อ ๑๘๘ กำรขอสอบสวนต้องยื่นขอสอบสวนต่อที่ทำกำรที่ฝำกส่ง เว้นแต่มีควำมจำเป็น
จึงยื่นขอสอบสวน ณ ที่ทำกำรอื่นหรือโดยวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทกำหนด
ข้อ ๑๘๙ ผู้ขอสอบสวนต้อ งแจ้ง และแสดงรำยละเอีย ดต่ำงๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ขอสอบสวน
เช่น หลักฐำนกำรฝำกส่ง รำยละเอียดชื่อ ที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ฝำกส่ง
และผู้รับ สิ่งบรรจุภำยใน เป็นต้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนที่สุดอันจะเป็น
ประโยชน์และสะดวกต่อกำรสอบสวน

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ควำมรับผิดชอบและกำรชดใช้ค่ำเสียหำย
ข้อ ๑๙๐ บริ ษั ท จะรั บ ผิ ด ชอบต่อ สิ่ง ของส่ง ทำงไปรษณีย์ ที่สิ่งบรรจุภำยในสูญหำยหรือ
เสียหำยเมื่อตรวจพบก่อนกำรนำจ่ำย หรือผู้รับหรือผู้ฝำกส่ง (กรณีส่งคืนต้นทำง)
ทักท้วงขณะที่จ่ำย
ข้อ ๑๙๑ เมื่อผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำ สิ ่ง ของส่ง ทำงไปรษณีย ์ เ กิดกำรสู ญ หำยหรือ
เสี ยหำยเพรำะควำมผิ ดของทำงกำรไปรษณี ย์ บริ ษั ทจะชดใช้ ค่ ำเสี ยหำยตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ดังนี้
๑๙๑.๑ ไปรษณียภัณฑ์รับรอง ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียนและไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
ที่สูญหำยหรือเสียหำยทั้งหมดหรือบำงส่วนจะชดใช้ค่ำเสียหำยตำมควำม
เสียหำยของสิ่งบรรจุภำยในที่เกิดขึ้นโดยประเมินรำคำซื้อขำยในท้องตลำด
ณ สถำนที่และเวลำที่ฝำกส่งแต่ไม่เกินอัตรำที่บริษัทกำหนด

๕๒

๑๙๑.๒ พัสดุไปรษณีย์
๑๙๑.๒.๑ ที่สูญ หำยหรือ เสียหำยทั้งหมดจะชดใช้ค่ำเสียหำยตำมอัตรำ
ที่บริษัทกำหนด
๑๙๑.๒.๒ ที่สูญหำยหรื อ เสี ย หำยบำงส่ ว นจะชดใช้ค่ำเสียหำยตำมควำม
เสียหำยของสิ่งบรรจุ ภำยในที่เกิดขึ้น โดยประเมินรำคำซื้อขำย
ในท้ องตลำด ณ สถำนที่ และเวลำที่ ฝำกส่ งแต่ ไม่ เกินอั ตรำที่
บริษัทกำหนด
๑๙๑.๓ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่ใช้บริกำรไปรษณีย์ รับประกัน
๑๙๑.๓.๑ ที่สูญหำยหรือเสียหำยทั้ งหมดจะชดใช้ค่ำเสียหำยตำมวงเงิ น
รับประกัน
๑๙๑.๓.๒ ที่ สู ญ หำยหรือ เสีย หำยบำงส่ว นจะชดใช้ค ่ำ เสีย หำยตำม
ควำมเสียหำยของสิ่งบรรจุภำยในที่เกิดขึ้น โดยประเมินรำคำ
ซื้อขำยในท้ องตลำด ณ สถำนที่ และเวลำที่ ฝำกส่ งแต่ไม่เกิ น
วงเงินรับประกัน
กรณีสิ่งบรรจุภำยในเป็นเอกสำรสูญหำยหรือเสียหำยทั้งหมดหรือบำงส่วนจะชดใช้
ค่ำเสียหำยตำมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำเอกสำรตำมหลักเกณฑ์กำรชดใช้ค่ำเสียหำย
และอัตรำที่บริษัทกำหนด
ข้อ ๑๙๒ หำกสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์เกิดกำรสูญหำยหรือเสียหำยทั้งหมดเพรำะควำมผิด
ของทำงกำรไปรษณีย์ ผู้ฝำกส่งหรือผู้รับนอกจำกจะได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำย
ตำมข้อ ๑๙๑ แล้วยังจะได้รับคืนค่ำไปรษณียำกรและค่ำบริกำรพิเศษ
ข้อ ๑๙๓ หำกสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์เกิดกำรสูญหำยหรือเสียหำยเพียงบำงส่วนเพรำะ
ควำมผิดของทำงกำรไปรษณีย์ ผู้ฝำกส่งหรือผู้รับจะได้รับกำรชดใช้ค่ำเสี ยหำย
ตำมข้อ ๑๙๑ แต่จะไม่คืนค่ำไปรษณียำกรและค่ำบริกำรพิเศษให้

๕๓

ข้อ ๑๙๔ เมื่ อ ผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ ำ ธนำณั ติ สู ญ หำยเพรำะควำมผิ ด ของทำงกำร
ไปรษณีย์ บริษัทจะคืนเงินให้แก่ผู้ฝำกส่งธนำณัติตำมจำนวนเงินที่ฝำกส่งรวมทั้งคืน
ค่ำไปรษณียำกร ค่ำบริกำรธนำณัติและค่ำบริกำรพิเศษ
หำกผู้ ฝ ำกส่งธนำณัติไ ม่ขอรับเงินคืนและประสงค์จะให้บริษัทจ่ำยเงินให้ผู้รับ
บริษัทจะออกใบแทนไปจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับตำมจำนวนเงินที่ฝำกส่งเท่ำนั้น
ข้อ ๑๙๕ ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดใช้ค่ำเสียหำย
๑๙๕.๑ ไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์
ผู้ฝำกส่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดใช้ค่ำเสียหำยเท่ำนั้น เว้นแต่ ผู้ฝำกส่งได้
โอนสิทธิให้แก่ผู้รับเป็นลำยลักษณ์อักษร ในกรณีที่ผู้ฝำกส่งและผู้รับเป็น
บุคคลเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องมีกำรโอนสิทธิ
ทั้งนี้ ผู้ฝำกส่งหรือ ผู้รับที่ไ ด้รับกำรโอนสิท ธิจำกผู้ฝ ำกส่งสำมำรถมอบ
อำนำจให้บุคคลที่สำมรับเงินชดใช้ค่ำเสียหำยได้
๑๙๕.๒ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
ผู้ฝำกส่งเป็นผู้มีสิทธิได้รบั เงินชดใช้ค่ำเสียหำย
๑๙๕.๓ ธนำณัติ
ผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บเงิ นที่ ฝำกส่ งคื น ได้ แก่ ผู้ ฝ ำกส่ ง ธนำณั ติ หรื อ ผู้ รั บ เงิ น
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙๖ เมื่อบริษัทได้แจ้งให้ไปรับเงินตำมข้อ ๑๙๑ – ๑๙๔ ณ ที่ทำกำรแห่งใดแล้วต้องไป
ติดต่อขอรับเงิน ณ ที่ทำกำรที่บริษัทกำหนดโดยเร็ว หำกไม่ไปติดต่อ ขอรั บเงิน
ภำยใน ๓๐ วัน นับ จำกวัน ที่บ ริษัท มีหนังสือ แจ้ง ให้ไ ปรับ เงิน จะถือ ว่ำผู้มีสิทธิ
ได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยสละสิทธิกำรรับเงินดังกล่ำว
ข้อ ๑๙๗ ในกรณีที่บริษัท ตรวจพบสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ภำยหลัง จำกที่ผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ
ได้รับเงินชดใช้คำ่ เสียหำยตำมข้อ ๑๙๑ - ๑๙๓ ไปแล้ว ผู้ฝำกส่งหรือผู้รับแล้วแต่
กรณีจ ะได้รับ แจ้งให้ไ ปรับสิ่ง ของส่งทำงไปรษณีย์ดังกล่ำ วภำยในระยะเวลำที่
บริษัทกำหนด โดยจะต้องคืนเงินค่ำเสียหำย ค่ำไปรษณียำกรและค่ำบริกำรพิเศษ
๕๔

อื่นๆ (ถ้ำมี) ที่ได้รับไปแล้วให้แก่บริษัทและรับของคืนไป ทั้งนี้ หำกผู้ฝำกส่งหรือผู้รับ
ปฏิเสธกำรรับหรือไม่ติดต่อขอรับสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ดังกล่ำวภำยในระยะเวลำที่
บริษัทกำหนด ให้ถือว่ำสิ่งของดังกล่ำวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ในกรณี ที่ ปรำกฏว่ ำ สิ่ งของส่ งทำงไปรษณี ย์ นั้ นมี ร ำคำต่ ำกว่ ำ จ ำนวนเงิ นชดใช้
ค่ำเสียหำยที่ได้รับไป ผู้ฝำกส่งหรือผู้รับจะต้องคืนเงินดังกล่ำวรวมทั้งค่ำไปรษณียำกร
และค่ ำบริ กำรพิ เศษอื่ นๆ (ถ้ ำมี ) ให้ แก่ บริ ษั ทและรั บของคื นไปโดยไม่ มี ข้ อ แม้
นอกจำกนี้ บริษัทยังมีสิทธิดำเนินกำรตำมกฎหมำยกับผู้ฝำกส่ง ที่ขอประกันเกิน
รำคำจริงได้
ข้อ ๑๙๘ ในกรณีที่ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน พัสดุไปรษณีย์ หรือสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์
รับประกันถูกส่งคืนมำยังผู้ฝำกส่งโดยไม่ได้ระบุหมำยเหตุขัดข้องที่นำจ่ำยไม่ได้ไว้บน
ห่อซอง ผู้ฝำกส่งอำจขอให้บริษัทคืนค่ำไปรษณียำกรและค่ำบริกำรพิเศษ รวมทั้ง
ค่ำส่งคืนพัสดุไปรษณีย์ (ถ้ำมี) ได้

กำรไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย
ข้อ ๑๙๙ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ในกรณีดังต่อไปนี้
๑๙๙.๑ กำรสูญหำยหรือเสียหำยเกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย
๑๙๙.๒ สอบสวนไม่ได้เพรำะหลักฐำนสูญหำยหรือถูกทำลำยโดยเหตุสุดวิสัย
๑๙๙.๓ กำรสูญหำยหรือกำรเสียหำยเกิดขึ้นเนื่องจำกควำมบกพร่องของผู้ฝำกส่ง
หรือกำรที่ผู้ฝำกส่งไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรฝำกส่ง
๑๙๙.๔ กำรเสียหำยเกิดขึ้นเนื่องจำกธรรมชำติของสิ่งของนั้น
๑๙๙.๕ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่บรรจุ สิ่งของต้องห้ำมส่งทำงไปรษณีย์หรือของ
ผิดกฎหมำย
๑๙๙.๖ สิ่ ง ของส่ ง ทำงไปรษณี ย์ ที่ ถู ก กัก ริบ ยึดหรือ ทำลำยตำมกฎหมำย
ของประเทศปลำยทำง
๑๙๙.๗ ไม่ขอสอบสวนภำยในระยะเวลำที่บริษัทกำหนด
๑๙๙.๘ สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ที่ใช้บริกำรไปรษณีย์ รับประกันที่ขอประกันเกิน
กว่ำรำคำจริงของสิ่งบรรจุภำยในโดยมีเจตนำทุจริต
๕๕

๑๙๙.๙ ไปรษณียภัณฑ์สนำมชำยแดนหรือพัสดุไปรษณีย์สนำมชำยแดนที่ไม่ได้ใช้
บริกำรพิเศษ
๑๙๙.๑๐ พัสดุไปรษณีย์ของเชลยศึกหรือพลเรือนผู้ถูกกักกัน
๑๙๙.๑๑ ผู้ฝำกส่งแสดงพฤติกรรมอันน่ำสงสัยว่ำมีเจตนำฉ้อโกงเพื่อขอรับเงิน
ชดใช้ค่ำเสียหำย
๑๙๙.๑๒ กรณีที่บริษัทประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำแล้วว่ำจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย
ข้อ ๒๐๐ ในกรณีที่สิ่งของส่งทำงไปรษณีย์เกิดกำรสูญหำย เสียหำยโดยเหตุสุดวิสัย หรือ
สอบสวนไม่ได้เพรำะหลักฐำนสูญหำย หรือถูกทำลำยโดยเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่มีกำร
ชดใช้ค่ำเสียหำย ผู้ฝำกส่งมีสิทธิร้องขอให้ บริษัทพิจำรณำคืนค่ำไปรษณียำกรและ
ค่ำบริกำรพิเศษได้ ยกเว้นค่ำรับประกัน
ข้อ ๒๐๑ ไปรษณี ย์ ด่วนพิ เศษที่ สอบสวนแล้ วปรำกฏว่ำเกิดกำรล่ ำช้ำเพรำะควำมผิ ดของ
ทำงกำรไปรษณีย์ บริษัทจะคืนค่ำบริกำรให้แต่จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นจำก
กำรล่ำช้ำนั้น
ข้อ ๒๐๒ บริษัทจะไม่คืนค่ำบริกำรสำหรับไปรษณีย์ด่วนพิเศษที่ลำ่ ช้ำในกรณีดังต่อไปนี้
๒๐๒.๑ ล่ำช้ำโดยเหตุสุดวิสัย
๒๐๒.๒ สอบสวนไม่ได้เพรำะหลักฐำนสูญหำยหรือถูกทำลำยโดยเหตุสุดวิสัย
๒๐๒.๓ ล่ำช้ำเนื่องจำกควำมบกพร่องของผู้ฝำกส่งหรือกำรที่ผู้ฝำกส่งไม่ปฏิบัติ ตำม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรฝำกส่งที่ถูกต้อง
๒๐๒.๔ ล่ำช้ำเนื่องจำกตัวผู้รับเอง เช่น บ้ำนปิด ย้ำยที่อยู่ ผู้รับไม่อยู่ ผู้รับไม่มำ
เปิดตู้ไปรษณีย์เช่ำตำมกำหนด
๒๐๒.๕ ล่ำช้ำเนื่องจำกกำรตรวจประเมิน ภำษีอำกรของพนักงำนศุลกำกรหรื อ
ถูกอำยัดหรือหน่วงเหนี่ยวโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มีอำนำจตำมกฎหมำย
๒๐๒.๖ ล่ำช้ำ แต่ไม่ขอสอบสวนภำยในระยะเวลำที่บริษทั กำหนด
ข้อ ๒๐๓ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยบริกำรธนำณัติในกรณีดังต่อไปนี้
๒๐๓.๑ ควำมล่ำช้ำอันเนื่องมำจำกกำรให้บริกำร
๕๖

๒๐๓.๒ สอบสวนไม่ ไ ด้เ พรำะข้อมู ลบริ กำรธนำณัติ ถูกท ำลำยโดยเหตุสุดวิสัย
เว้นแต่มีหลักฐำนพิสูจน์ได้
๒๐๓.๓ กำรเสี ย หำยเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจำกควำมผิ ด หรื อ กำรละเลยของผู้ ฝ ำกส่ ง
โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ งกำรละเลยของผู้ฝ ำกส่ งในกำรให้ข้อ มู ลสนับสนุน
ที่ถูกต้อง รวมทั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มำของเงินและกำรนำเงินไปใช้เพือ่
วัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม
๒๐๓.๔ เงินทีฝ่ ำกส่งถูกยึดโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มีอำนำจตำมกฎหมำย
๒๐๓.๕ เงินทีฝ่ ำกส่งไปให้เชลยศึกสงครำมหรือพลเรือนที่ถูกกักกัน
๒๐๓.๖ ผู้ใช้บริกำรไม่ขอสอบสวนภำยในระยะเวลำที่บริษทั กำหนด
๒๐๓.๗ กำหนดเวลำที่อนุญำตให้ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินธนำณัติในประเทศ
ต้นทำงหมดอำยุลง
๒๐๓.๘ กรณี ที่ บริ ษัท ประกำศให้ท รำบล่ วงหน้ำ แล้ วว่ำ จะไม่ ชดใช้ค่ ำ เสี ย หำย
หรือไม่คืนค่ำบริกำรธนำณัติ
ข้อ ๒๐๔ ควำมเสียหำยทำงอ้อม ควำมเสียหำยทำงจิตใจ ควำมเสียหำยต่อเนื่องและควำม
เสียหำยเพรำะขำดผลประโยชน์ที่ควรได้รับอันเกิดจำกกำรสูญหำย เสียหำยหรือ
ล่ำช้ำจะนำมำคำนวณรวมเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำยมิได้

๕๗

