ระยะเวลาที่สิ่งของส่งทางไปรษณีย์จะส่งถึงผู้รับ
ลำาดับ

ประเภทสิง่ ของส่งทางไปรษณีย์

1

ไปรษณี ยภัณฑ์ธรรมดาชนิ ดจดหมาย
และไปรษณี ยบัตร

ระหว่าง

จำานวนวันโดยประมาณ
(ไม่นับรวมวันฝากส่ง)

- กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ

1-2 วัน

- ต้นทาง-ปลายทางในภาคอื่นๆ

3-4 วัน

- ต้นทาง-ปลายทางในภาคเดียวกัน

2-3 วัน

ยกเว้นภาคใต้

- ต้นทางในภาคอื่นๆ-ปลายทางในภาค

4-5 วัน

ใต้ หรือต้นทางภาคใต้ -ปลายทาง
ภาคอื่นๆ

2

ของตีพิมพ์ เครื่องอ่านสำาหรับ
คนเสียจักษุ

เช่นเดียวกับลำาดับที่ 1

ใช้เวลามากกว่า

ไปรษณี ยภัณฑ์ชนิ ดจดหมาย

พัสดุไปรษณี ย์
3

ไปรษณี ย์ด่วนพิเศษ (EMS)

และไปรษณี ยบัตรประมาณ
2-3 วัน

- กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ

- กรุงเทพฯ-ทุกภูมิภาค

วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 12.00 น.

- ทุกภูมิภาค-กรุงเทพฯ

- ภายในภูมิภาคเดียวกัน
- ระหว่างภูมิภาค
หมายเหตุ :
•

วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.
2 วัน ไม่เกิน 16.30 น.

กรุงเทพฯ หมายถึง กรุงเทพฯ และปริมลฑล ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุร ี และปทุมธานี (พื้ นทีท
่ ี่ข้ น
ึ
ต้นด้วยรหัสไปรษณี ย์ 10xxx-12xxx)

•

ปลายทางในภาคเดียวกัน หมายถึง
- ภาคกลาง-ภาคกลาง

(พื้ นที่ทข
ี่ ้ น
ึ ต้นด้วยรหัสไปรษณี ย์ 13xxx-18xxx 20xxx-27xxx และ 70xxx-77xxx)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ

(พื้ นที่ทข
ี่ ้ น
ึ ต้นด้วยรหัสไปรษณี ย์ 30xxx-37xxx 39xxx และ 40xxx-49xxx
- ภาคเหนื อ-ภาคเหนื อ

(พื้ นที่ทข
ี่ ้ น
ึ ต้นด้วยรหัสไปรษณี ย์ 50xxx-58xxx และ 60xxx-67xxx
- ภาคใต้-ภาคใต้

(พื้ นที่ทข
ี่ ้ น
ึ ต้นด้วยรหัสไปรษณี ย์ 80xxx-86xxx และ 90xxx-96xxx
•
•

ปลายทางในภาคอื่นๆ หมายถึง ปลายทางที่อยู่ตา่ งภาคจากต้นทางที่ฝากส่ง เช่น ภาคเหนื อ-ภาคใต้

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปี ใหม่ หรือในช่วงที่มป
ี ริมาณการฝากส่งมาก หรือมีเหตุการณ์ที่เป็ นอุปสรรคใน
การทำางาน เช่น ภัยธรรมชาติ ระยะเวลาอาจจะมากกว่าระยะเวลาที่แจ้งไว้ข้างต้น

พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ
ขนาดและนำ้าหนักของพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ
1.

2.

3.

ขนาดอย่างส้ง แต่ละด้านยาวไม่เกิน 1,500 มิลลิเมตร และด้านยาวที่สุดรวมกับความยาววัดโดยรอบตัว
ห่อพัสดุไปรษณี ย์สว่ นที่ใหญ่ที่สุดในทิศทางของด้านอื่นซึ่งมิใช่ด้านที่มีความยาวที่สุดต้องไม่เกิน 3,000
มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร)

ขนาดอย่างตำา่ ไม่ตำ่ากว่า 90 x 140 มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร)

ถ้าเป็ นม้วนกลม ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตาำ่ กว่า 170 มิลลิเมตร แต่ดา้ นยาวที่สุด
ต้องไม่ตำ่ากว่า 100 มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร)
นำ้าหนักอย่างส้งไม่เกิน 20 กิโลกรัม

การหูุมห่อพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ
1.

2.
3.

หุ้มห่อหรือเข้าห่อซองให้มน
ั่ คงแข็งแรงเหมาะสมกับสิ่งบรรจุภายในและสภาพการขนส่งโดยสามารถ

ป้ องกันสิ่งบรรจุภายในและสภาพการขนส่งโดยสามารถป้ องกันสิ่งบรรจุภายในไม่ให้ทำาความเปรอะเปื้ อน
หรือเสียหายต่อสิ่งของส่งทางไปรษณี ย์อ่ น
ื ๆ และไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานไปรษณี ย์

หุ้มห่อหรือเข้าห่อซองในลักษณะที่ไม่สามารถลักล้วงสิ่งบรรจุภายในไปได้โดยไม่ท้ งิ ร่องรอยที่ปรากฏชัดไว้
บนหีบห่อ

หากใช้วัสดุบรรจุที่มีความมัน
่ คงแข็งแรงเพียงพอแล้ว เช่น เป็ นหีบไม้หรือกล่องกระดาษแข็ง เป็ นต้น

จะไม่หุ้มห่อภายนอกด้วยกระดาษอีกชั้นหนึ่ งก็ได้ หากใช้วัสดุบรรจุที่ยังไม่มน
ั ่ คงแข็งแรงเพียงพอ เช่น

ใช้กล่องกระดาษอ่อน ถุงหรือซอง เป็ นต้น ต้องหุ้มห่อภายนอกอีกชั้นหนึ่ งด้วยกระดาษทีเ่ หนี ยวหนาพอ
สมควรและต้องมีเชือก ลวดหรือวัสดุอย่างอื่นผูกรัดให้แน่นหนาเพื่อความมัน
่ คง

การจ่าหนูาพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ
1.

จ่าหน้าให้ถูกต้องและมีรายละเอียดที่ชัดเจนเช่นเดียวกับการจ่าหน้าจดหมาย

3.

ระบุคำาสัง่ ของผ้ฝ
ู ากส่งในกรณี ที่นำาจ่ายพัสดุไปรษณี ย์ให้ผู้รบ
ั ไม่ได้ไว้บนตัวห่อพัสดุไปรษณี ย์ให้ชัดเจน

2.

มีหมายเหตุคำาว่า “พัสดุไปรษณี ย์” ไว้ที่บริเวณกึ่งกลางตอนบนของด้านจ่าหน้า
เพียงคำาสัง่ เดียว โดยเลือกใช้คำาสัง่ ใดคำาสัง่ หนึ่ งดังต่อไปนี้
1.

“ไม่ต้องส่งคืนให้ถือว่าละทิ้ง” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายทำานองเดียวกัน

3.

“ส่งต่อไปยัง (ระบุที่อยู่ของผู้รบ
ั ที่ต้องการให้ ปณท ส่งต่อไปให้ )” โดยเรียกเก็บค่าไปรษณี ยากรจาก

2.

“ส่งคืนผู้ฝากส่ง” โดยผ้ฝ
ู ากส่งยินยอมชำาระค่าส่งคืนตามอัตราที่ปณท กำาหนด
ผู้รบ
ั เสมือนการฝากส่งใหม่

การฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ

1. การฝากส่งทำาได้ 2 วิธี คือ
1.1 ฝากส่ง ณ ทีท
่ ำาการ

ปณท แล้ว)

1.2 ฝากส่ง ณ สถานที่อยู่หรือสำานั กงานของผู้ฝากส่ง (กรณี ที่ได้ทำาความตกลงและได้รบ
ั อนุ ญาตจาก
2. พัสดุไปรษณี ย์ในประเทศสามารถใช้บริการพิเศษได้ทุกชนิ ด ยกเว้นบริการไปรษณี ย์รบ
ั รองและบริการ

ไปรษณี ย์ลงทะเบียน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำาหรับบริการนั้ นๆ และชำาระค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมให้ครบ
ถ้วนตามอัตราที่ ปณท กำาหนด

3. กรณี ทฝ
ี่ ากส่งพัสดุไปรษณี ย์ท่บ
ี รรจุเหรียญกษาปณ์ พันธบัตร เอกสารสัง่ จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกชนิ ด

ทองคำาขาว ทองคำาหรือ เงิน ซึ่งทำาเป็ นรูปพรรณแล้วหรือไม่ก็ตาม หินมีค่า เครื่องเพชรพลอย หรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ ต้อง
ฝากส่งเป็ นพัสดุไปรษณี ย์รบ
ั ประกันเท่านั้ น

สิ่งของที่สามารถบรรจุหรือใส่ในพัสดุไปรษณีย์ในประเทศไดู

1. ใบแจ้งรายการสิ่งของ ใบส่งของหรือใบแจ้ง ใบส่งมอบของซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งบรรจุภายในโดยเฉพาะและ

บรรจุในซองที่เปิ ดผนึ ก
เป็ นต้น

2. ฟิ ล์ม วัตถุบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพ เช่น เทปเพลง เทป คำาบรรยาย เทปบันทึกเสียง วีดีโอเทป ซีดี วีซีดี
3. จดหมายและเอกสารทุกชนิ ดที่มีลักษณะเป็ นข่าวสารส่วนตัว ตลอดจนข่าวสารชนิ ดอื่นใดที่แลกเปลี่ยน

ระหว่างผู้ฝากส่งและผู้รบ
ั หรือบุคคลผู้อาศัยอยู่กับผู้ฝากส่งและผู้รบ
ั

สิ่งของที่ไม่อนุญาตใหูบรรจุในพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ
1. สิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณี ย์

2. จดหมายและเอกสารทีม
่ ีลักษณะเป็ นข่าวสารส่วนตัว ตลอดจนข่าวสารชนิ ดอื่นใดที่แลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล

อื่นซึ่งมิใช่ผฝ
ู้ ากส่งและผู้รบ
ั หรือมิใช่บุคคลผู้อาศัยอยู่กับผู้ฝากส่งและผู้รบ
ั

