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หัวข้อ รายละเอียด 
ThaiPost (EMS 
World) Parcel 
ส่งด่วน (พัสดุ) 

ThaiPost (EMS 
World) Document 

ส่งด่วน (เอกสาร) 

ThaiPost (ePacket) 
ส่งท่ัวไป  

ThaiPost (ePacket) 
Plus 

ส่งท่ัวไป(มีประกัน) 
สินค้า 
(Commodity) 

สินค้า พัสดุทั่วไป เอกสาร พัสดุทั่วไป พัสดุทั่วไป 
น้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)/มูลค่าสูงสุด สูงสุด 30 กิโลกรัม  สูงสุด 5 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 
น้ำหนักต่ำสุด (กิโลกรัม)/ขนาดต่ำสุด 
 
  

(ส าหรับทุกประเทศ) กว้าง X ยาว ไม่ต ่ากว่า 9 X 14 ซม.  
ถ้าเป็นม้วนกลม ด้านยาว + 2 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต ่ากว่า 17 ซม. แต่ด้านยาวที่สุด 

ไม่ต ่ากว่า 10 ซม. 
ขนาด(กxยxส) กล่อง สูงสุด เป็นไปตามข้อตกลงกับแต่ละประเทศปลายทาง 
สูตรการคำนวณ ราคาจาก dimension(
ขนาดกล่อง) กล่อง/น้ำหนัก   

คิดราคาตามน ้าหนัก 

เวลาทำการ พื้นที่ให้บริการ พื้นที่เขตกรุงเทพฯ **สามารถตรวจสอบสาขา ณ ที่ท าการได้ตามเอกสารแนบ 

ระดับการบริการ (Service Level) 
  

น าพัสดุฝาก ณ ที่ท าการ (Counter Service) ที่ก าหนด 2 สาขา 
น าฝากได้ที่ แผนกลูกค้าธุรกิจ (Business Customer Service) ที่ก าหนด 48 สาขา 
**สามารถตรวจสอบสาขา ณ ที่ท าการได้ตามเอกสารแนบ 

หมายเลข Tracking (ได้ภายในกี่วัน) ลูกค้าจะได้รับเลข Tracking เพื่อเชค็สถานการณ์ขนสง่ของสินค้าได้ทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง 
เปิดรับ Booking จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 (เปิดให้บริการถึง 20.00 น.ในบางที่ท าการ ปณ.) 
เปิดรับ Booking เสาร์ 8.30-16.30 
Cut of Time (Booking) จันทร์-ศุกร์ 3 รอบ (รอบที่น าจ่ายไปศูนยค์ัดแยก) 11.30/16.30/19.30  
Cut of Time (Booking) เสาร์ 2 รอบ(รอบที่น าจ่ายไปศูนยค์ัดแยก) 11.30/17.30(เฉพาะบางที่ท าการ ปณ.ที่เปิดถึง 20.00น.) 
เวลาเข้ารับ จันทร์-ศุกร์ 
(Pickup Service) 

8.00-14.30 
หรือ 

ขึ้นอยู่กับการตกลงกับเจ้าหน้าที่หน้างานแต่ละสาขาที่
กำหนด 

ไม่มีบริการเข้ารับ (หากมีใช้บริการ EMS World
สามารถขอเจ้าหน้าที่หน้างานพ่วงได้) 

เวลาเข้ารับ เสาร์  
(Pickup Service) 

9.00-12.00 
หรือ 

ขึ้นอยู่กับการตกลงกับเจ้าหน้าที่หน้างานแต่ละสาขาที่
กำหนด 

ไม่มีบริการเข้ารับ (หากมีใช้บริการ EMS World
สามารถขอเจ้าหน้าที่หน้างานพ่วงได้) 

Cut of Time (Pickup Service) จันทร์-
ศุกร์ 

14.30 - 

Cut of Time (Pickup Service) เสาร์ 12.00 - 
ระยะเวลาการจัดส่ง  
(เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 
ระยะเวลาการจัดส่งอาจนานเพิ่มขึ้น 1-2 
สัปดาห์ หรือมากกว่าในบางประเทศ) 

2-9 วัน 2-9 วัน 3-24 วัน 3-24 วัน 

กรณีที่ไม่มีคนรับของปลายทาง สิ่งของจะถูกน ากลับมาที่ไปรษณีย์ปลายทางตามระยะเวลาตามแต่ละปลายทาง ถึงจะตีกลับมายังต้นทาง 
**ไม่รวมสาขาย่อย 
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กรณีทำลายหรือตีกลับ     - หากสิ่งของออกนอกประเทศแล้วจะคืนแต่สิ่งของแต่ไม่คืนค่าบริการ  
   - สิ่งของยังไมส่่งไปต่างประเทศ 
      1. กรณีของยังอยูท่ี่ท าการต้นทาง 
         - คืนค่าบริการแก่ผู้ฝากสง่ตามจ านวนที่ช าระไว้ 
         - ช าระค่าธรรมเนียมขอถอนสิ่งของคืน 25 บาท/ชิ้น 
      2. กรณีถึงที่ท าการปลายทาง /ศป./ศป.สุวรรณภูมิ – คืนค่าบริการแก่ผู้ฝากส่งตามจ านวนที่ช าระไว้ 
         - ช าระค่าธรรมเนียมขอถอนสิ่งของคืน 25 บาท/ชิ้น 
         - ช าระค่าปฏบิัติการส่งคืนในประเทศ ในอัตราค่าบริการ EMS ในประเทศในพิกัดน ้าหนักเดียวกันน าเข้า         

           ระหว่างน าเข้าประเทศไทยกลับ 
สาเหตุการส่งคืน 
 

1. เกิดจากการที่เจ้าหน้าท่ี ปณท ไม่ได้
ตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการในขณะ
การรับฝาก 
1.1. รับฝากในขณะที่ปลายทางยังไม่เปิด
ให้บริการหรืออยู่ในเขต/เมือง ที่ไม่อยูใ่น
เขตพื้นที่ให้บริการ EMS/ePacket 
1.2. รับฝากโดยทีไ่ม่ได้ตรวจสอบน้ำหนัก/
ขนาดว่าเกินพิกัดสูงสุดที่ ปณท/การ
ไปรษณีย์ปลายทางกำหนดตามเงื่อนไข
บริการ EMS World/ePacket 
 

กรณีสิ่งของฯ ยังอยู่ ณ ปณ.รับฝาก หรือ ส่งต่อไปถึง ที่
ท าการกลางทาง/ศูนยไ์ปรษณีย์กลางทาง/ศูนย์
ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ แต่ยังไม่ส่งต่อไปต่างประเทศ 
- ผู้ฝากส่งได้รับค่าบริการคืนเต็มจ านวนตาม ที่ช าระไว้ 

กรณีสิ่งของฯ ยังอยู่ ณ ปณ. ต้นทาง หรือ ส่งต่อไปถึง 

ที่ท าการ 

กลางทาง/ศูนย์ไปรษณยี์กลางทาง/ศูนย์ไปรษณีย์

สุวรรณภูมิ แต่ 

ยังไม่สง่ต่อไปต่างประเทศ 

- ผู้ฝากส่งได้รับค่าบริการคืนตามจ านวนเงินที่ช าระไว ้

 

2. เกิดจากความผิดพลาดของผู้ฝากส่ง 
2.1. สิง่บรรจุภายในเป็นสิ่งของต้องห้าม
ส่งทางไปรษณีย์และ/หรือไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขการฝากส่งของบริการน้ัน ๆ 
2.2. ผู้ฝากสง่ไม่ระบุประเทศปลายทางใน
ส่วนของที่อยู่ผู้รับ ส่งผลให้ ปณท ไม่
สามารถคัดแยกส่งต่อไปยังประเทศ
ปลายทางได้ 
2.3. ที่อยู่ผู้รับบนใบรับฝาก (ป.256) กับที่
อยู่บนกล่อง/ห่อ/ซอง ไม่ตรงกัน ส่งผลให้ 
ปณท ไม่สามารถคัดแยกสง่ต่อไปยงั
ประเทศปลายทางได้ 
2.4. สิง่บรรจุภายในเป็นของเหลว/
แบตเตอร่ี ซึ่งขนส่งทางอากาศไม่ได้ 
2.5. ห่อ/กล่อง แตกหัก ชำรุดเสียหาย สิง่
บรรจุภายในที่เป็นของเหลวร่ัวซึม (โดย
ไม่ได้ทำความเสียหายแก่สิ่งของส่งทาง
ไปรษณีย์อ่ืน) จนไม่สามารถขนส่งทาง
อากาศไปต่างประเทศได้ 

กรณีสิ่งของฯ ยังอยู่ ณ ทีท่ าการต้นทาง 
- ผู้ฝากส่งได้รับค่าบริการคืนตามจ านวนเงินที่ช าระไว ้
กรณีสิ่งของฯ ส่งต่อไปถงึ ที่ท าการกลางทาง/ศูนย์
ไปรษณีย์กลางทาง/ศูนย์ไปรษณยี์สุวรรณภูมิ แต่ยงัไม่
ส่งต่อไปต่างประเทศ 
- ผู้ฝากส่งได้รับค่าบริการคืนตามจ านวนเงินที่ช าระไว้ 
โดยหักค่าปฏิบัติการส่งคืนในประเทศในอัตรา
ค่าบริการ EMS ในประเทศพิกัดน ้าหนักเดียวกัน 
 
 

กรณีสิ่งของฯ ยังอยู่ ณ ปณ. ต้นทาง 
- ผู้ฝากส่งได้รับค่าบริการคืนตามจ านวนเงินที่ช าระไว ้
กรณีสิ่งของฯ ส่งต่อไปถงึ ที่ท าการกลางทาง/ศูนย์
ไปรษณีย์กลางทาง/ศูนย์ไปรษณยี์สุวรรณภูมิแต่ยงัไม่
ส่งต่อไปต่างประเทศ 

- ผู้ฝากส่งได้รับค่าบริการคืนตามจ านวนเงินที่ช าระไว ้
โดยหักค่าปฏบิัติการส่งคืนในประเทศในอัตรา 
ค่าบริการจดหมายในประเทศพิกัดน ้าหนักเดียวกัน 
ทั้งน้ี บริการ ePacket ปลายทางต่างประเทศที่มีพิกัด 
น ้าหนักสูงสุดเกิน 2 กิโลกรัม ให้คิดค่าปฏบิัติการ 
ส่งคืนในประเทศในอัตราค่าบริการจดหมายใน 
ประเทศพิกัดน ้าหนัก 2 กิโลกรัม โดยอนุโลม 
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3. ผู้ฝากส่งขอถอนคืน (ยกเลิกการฝาก
ส่ง) 
3.1 สิ่งของยังไม่ส่งไปต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีสิ่งของฯ ยังอยู่ ณ ปณ.รับฝาก 
- ผู้ฝากส่งได้รับค่าบริการคืนตามจ านวนเงินที่ช าระไว ้
- ผู้ฝากส่งต้องช าระค่าธรรมเนียมขอถอนคืนสิ่งของส่ง 
ทางไปรษณยี์จ านวน 25 บาทต่อชิ้น 
กรณีสิ่งของฯ ส่งต่อไปถงึ ที่ท าการกลางทาง/ศูนย์
ไปรษณีย ์
กลางทาง/ศูนย์ไปรษณยี์สุวรรณภูมิ แต่ยงัไม่สง่ต่อไป 
ต่างประเทศ 
- ผู้ฝากส่งได้รับค่าบริการคืนตามจ านวนเงินที่ช าระไว ้
โดยหักค่าปฏิบัติการส่งคืนในประเทศในอัตรา 
ค่าบริการ EMS ในประเทศพิกัดน ้าหนักเดียวกัน 
- ผู้ฝากส่งต้องช าระค่าธรรมเนียมขอถอนคืนสิ่งของส่ง 
ทางไปรษณยี์จ านวน 25 บาทต่อชิ้น 

กรณีสิ่งของฯ ยังอยู่ ณ ปณ. ต้นทาง 

- ผู้ฝากส่งได้รับค่าบริการคืนตามจ านวนเงินที่ช าระไว ้

- ผู้ฝากส่งต้องช าระค่าธรรมเนียมขอถอนคืนสิ่งของส่ง 

ทางไปรษณยี์จ านวน 25 บาทต่อชิ้น 

กรณีสิ่งของฯ ส่งต่อไปถงึ ที่ท าการกลางทาง/ศูนย์

ไปรษณีย์กลางทาง/ศูนย์ไปรษณยี์สุวรรณภูมิ แต่ยงัไม่

ส่งต่อไปต่างประเทศ 

- ผู้ฝากส่งได้รับค่าบริการคืนตามจ านวนเงินที่ช าระไว ้

โดยหักค่าปฏิบัติการส่งคืนในประเทศในอัตรา 

ค่าบริการจดหมายในประเทศพิกัดน ้าหนักเดียวกัน 

ทั้งน้ี บริการ ePacket ปลายทางต่างประเทศที่มีพิกัด 

น ้าหนักสูงสุดเกิน 2 กิโลกรัม ให้คิดค่าปฏบิัติการ 

ส่งคืนในประเทศในอัตราค่าบริการจดหมายใน 

ประเทศพิกัดน ้าหนัก 2 กิโลกรัม โดยอนุโลม 

- ผู้ฝากส่งต้องช าระค่าธรรมเนียมขอถอนคืนสิ่งของส่ง 

ทางไปรษณยี์จ านวน 25 บาทต่อชิ้น 

4. สิ่งของออกไปต่างประเทศแล้ว 
 

ปณท จะคืนสิ่งของไปยังต้นทาง แต่ไม่คืนค่าบริการให้
ผู้ใช้บริการ เน่ืองจากเป็นการร้องขอจากผู้ฝากส่ง ไม่ได้
เกิดความผิดพลาดในระบบงานไปรษณีย์ 

ไม่มีบริการขอถอนคืน/ แก้ไขจ่าหน้า 

ขอคืนค่าบริการ ระยะเวลาท่ีต้องดำเนินการขอเงินคืน ภายใน 4 เดือนนับถัดจากวันที่ฝากส่งเข้าระบบ
ไปรษณีย ์

ภายใน 6 เดือนนับถัดจากวันที่ฝากส่งเข้าระบบ

ไปรษณีย ์

การขอรับสิ่งของท่ีฝากส่งของคืน - ผู้ใช้บริการต้องมาติดต่อขอรับสิ่งของที่ฝากส่งคืนภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งจาก ปณท 
- หลักฐานที่ผูใ้ช้บริการต้องน ามายื่นเพื่อติดต่อขอรับสิ่งของคืน 
1. กรอกแบบฟอร๋มค าร้อง (ณ ที่ท าการที่ก าหนด) 
2. แนบเอกสารที่เก่ียวข้อง ดังน้ี หลักฐานการช าระเงิน ส าเนาใบรับฝาก ภาพถ่าย หรือส าเนา จ่าหน้าบนตัว
กล่อง/ ซองของสิ่งของที่ฝากส่งทีข่อรับคืน และหนังสือมอบอ านาจที่คงยงัมีผลใช้บังคับของผู้ใช้บริการ, ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ, บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับ
มอบอ านาจ, ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทผู้ใช้บริการ 

ประกันสินค้า วงเงินรับประกันสินค้าเสียหายสงูสุด 
(บาท) 
  

7,000 บาท 3,000 บาท - ePacket plus จ่ายเพิ่ม 
30 บาท  

คุ้มครองเพิ่ม 1,500 บาท 

วงเงินประกันสินค้าสูญหายสูงสุด (บาท) 
  

7,000 บาท 3,000 บาท - ePacket plus จ่ายเพิ่ม 
30 บาท  

คุ้มครองเพิ่ม 1,500 บาท 
วงเงินประกันสินค้าสูญหายสูงสุด (บาท) 
 

7,000 บาท 3,000 บาท - ePacket plus จ่ายเพิ่ม 
30 บาท  

คุ้มครองเพิ่ม 1,500 บาท 



  

บริษัท ชิปป๊อป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558183739 
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 เลขที่ 128/239-240  ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0929053355    อีเมล: contact@shippop.com   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ThaiPost (EMS 
World) Parcel 
ส่งด่วน (พัสดุ) 

ThaiPost (EMS World) 
Document 

ส่งด่วน (เอกสาร) 

ThaiPost (ePacket) 
ส่งท่ัวไป 

ThaiPost (ePacket) 
Plus 

ส่งท่ัวไป(มีประกัน) 

 

เอกสารประกอบการใช้เรียกประกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับการเรียกร้องค่าเสียหาย กรุณาส่งรายละเอียด 
โดยแนบ 

1. ส าเนาใบเสร็จที่ฝากสง่        
2. ชื่อนามสกุลผู้ส่ง 
3. รายละเอียดข้อมูลสิ่งของที่ฝากส่ง 
4. มูลค่าสิง่ของ 
5. สาเหตุการขอสอบสวน 
พร้อมส่งข้อมูลเร่ืองสอบสวนไปที่อีเมล์ cs_crossborder@shippop.com (โปรดระบุแยกเป็นแต่ละชิ้นงาน)                                             
**เน้นย ้าผู้ฝากส่งต้องจ่าหน้าให้ชัดเจน พร้อมรายละเอียดสินค้าที่ฝากส่ง เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบของ
ศุลกากร และในกรณีสอบสวนเน่ืองจากชิ้นงานมีการสูญหาย/เสียหาย 

กรณีมีภาษีปลายทางและผู้สง่ไม่ต้องการ
จ่าย สินค้าจะทำลายหรือตีกลับอย่างไร 
และภายในกี่วัน 

จะถูกตีคืน ในกรณีผู้รับไม่มาเสียภาษีตามระยะเวลาของแต่ละปลายทาง/ หรือท าลาย 

ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้รับปลายทาง 

ระยะเวลาการขอสอบสวน 
ไม่เกิน 15 วัน บวกท าเร่ืองคืนเงิน 10 วัน 

**นับจากวันที่แจ้งทาง SHIPPOP 
ไม่เกิน 60 วัน บวกท าเร่ืองคืนเงิน 2 สัปดาห ์

**นับจากวันที่แจ้งทาง SHIPPOP 
ระยะเวลาการส่งคืน ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหาแต่ละชิ้นงานที่จะส่งคืนของแต่ละประเทศปลายทาง   
ค่าใช้จ่ายในการส่งคืน ไม่มี (ยกเว้นในกรณีชิ้นงานส่งคืนมีการเรียกเก็บภาษีขาเข้า) 

เทอมการส่ง 
(Term) 

DDU/DDP DDU (ผู้รับปลายทางเป็นผู้ชำระค่าภาษีที่เกิดขึ้น) 
จำนวนใบปะหน้า (Airway Bill) 
 
  

ปร้ินท์ใบปะหน้า 4 ใบ 
ปร้ินท์ใบนำส่ง  1 ใบ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ปณ. เซ็นกลับ) 
วิธีการ - แนบใบปะหน้าจำนวน 4 ในซองใส 
-  นำซองใสที่บรรจุใบปะหน้า แนบติดกับกล่อง/ซอง 

ปร้ินท์ใบปะหน้า 1 ใบ 
ปร้ินท์ใบนำส่ง   1 ใบ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ปณ. เซ็น
กลับ) 
วิธีการ - แปะหน้ากล่อง/ซอง จำนวน 1 ใบ 

จำนวน Commercial Invoice  ไม่จำเป็น/ สามารถแนบได้หากต้องการ หรือกรณี Itemสินค้าต้ังแต่ 5 รายการ เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบกับ 
ปณ. ณ ที่ทำการได้ 

จำนวน Packing List ไม่จำเป็น/ สามารถแนบได้หากต้องการ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ThaiPost (EMS World) 

Parcel 
ส่งด่วน (พัสดุ) 

ThaiPost (EMS 
World) Document 

ส่งด่วน (เอกสาร) 

ThaiPost (ePacket) 
ส่งท่ัวไป 

ThaiPost (ePacket) 
Plus 

ส่งท่ัวไป(มีประกัน) 
ประเทศส่งออก ประเทศส่งออก Argentina Argentina Australia Australia 

Australia Australia Austria Austria 
Austria Austria Belgium Belgium 
Bahrain Bahrain Bhutan Bhutan 

Bangladesh Bangladesh Brazil Brazil 
Belarus Belarus Canada Canada 
Belgium Belgium China China 

Bhutan Bhutan Denmark Denmark 
Brazil Brazil Finland Finland 
Brunei Brunei France France 

Bulgaria Bulgaria Germany Germany 
Burkina Faso Burkina Faso Greece Greece 
Cambodia Cambodia Hong Kong Hong Kong 

Cameroon Cameroon Italy Italy 
Canada Canada Japan Japan 

China China Malaysia Malaysia 
Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire Netherlands Netherlands 
Croatia Croatia Norway Norway 

Cuba Cuba Poland Poland 
Cyprus Cyprus Portugal Portugal 
Czech Czech Russia Russia 

Denmark Denmark Singapore Singapore 
Djibouti Djibouti South Korea South Korea 
Egypt Egypt Spain Spain 

Eritrea Eritrea Sweden Sweden 
Estonia Estonia Switzerland Switzerland 

Ethiopia Ethiopia Taiwan Taiwan 
Faroe Islands Faroe Islands Turkey Turkey 
Fiji Fiji UK UK 

Finland Finland USA USA 
France France Vietnam Vietnam 
Germany Germany   

Ghana Ghana   

Greece Greece   

Greenland Greenland   

Hongkong Hongkong   

Hungary Hungary   

India India   
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หัวข้อ รายละเอียด 
ThaiPost (EMS World) 

Parcel 
ส่งด่วน (พัสดุ) 

ThaiPost (EMS 
World) Document 

ส่งด่วน (เอกสาร) 

ThaiPost (ePacket) 
ส่งท่ัวไป 

ThaiPost (ePacket) 
Plus 

ส่งท่ัวไป(มีประกัน) 

  

Indonesia Indonesia   

Iran Iran   

Ireland Ireland   

Israel Israel   

Italy Italy   

Japan Japan   

Kenya Kenya   

Kuwait Kuwait   

Laos Laos    
Lebanon Lebanon    

Luxembourg Luxembourg    
Macao Macao    
Macedonia Republic Macedonia Republic    

Madagascar Madagascar    
Malaysia Malaysia    

Maldives   Maldives      
Mali Mali    
Mauritius Mauritius    

Mongolia Mongolia    
Morocco Morocco    
Myanmar Myanmar    

Nepal Nepal    
Netherlands Netherlands   
New Zealand New Zealand    

Niger Niger    
Nigeria Nigeria    

Norway Norway    
Oman Oman    
Pakistan Pakistan    

Palau New Guinea Palau New Guinea    
Philippines Philippines    
Poland Poland    

Portugal Portugal    
Qatar Qatar    
Romania Romania    

Russia Russia    
Saudi Arabia Saudi Arabia    
Senegal Senegal    
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หัวข้อ รายละเอียด 
ThaiPost (EMS World) 

Parcel 
ส่งด่วน (พัสดุ) 

ThaiPost (EMS 
World) Document 

ส่งด่วน (เอกสาร) 

ThaiPost (ePacket) 
ส่งท่ัวไป 

ThaiPost (ePacket) 
Plus 

ส่งท่ัวไป(มีประกัน) 

  

Serbia Serbia   

Singapore Singapore    

Slovakia Slovakia    
Slovenia Slovenia    

South Africa South Africa    
South Korea South Korea    
Spain Spain    

Sri Lanka Sri Lanka    

Sweden Sweden    
Switzerland Switzerland    

Taiwan Taiwan    

Tanzania Tanzania   
Tunisia Tunisia    

Turkey Turkey    

UAE UAE    

UK UK    
Ukraine Ukraine    
USA USA    

Vietnam Vietnam    
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รายช่ือท่ีทำการไปรษณีย์ และ รหัสไปรษณีย์ท่ีสามารถ Drop off และ Pick Up ได้ 
** ยกเว้น 10401 ราชเทวี และ 12132 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ไม่มี Pick Up Service 

 

48 ที่ทำการไปรษณยี์ ศูนย์กลางจ่าย [มีบริการ Pickup และ Drop Off] 

2 ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์รับฝาก  [Drop Off เท่านั้น] 
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สินค้าที่เป็น “สินคา้ต้องห้าม” ในการขนส่งทางอากาศมีดังนี้ 

1. หา้มวตัถุลามกอนาจาร 

2. หา้มสตัว ์ที่มีชีวิตต่างๆ รวมถึงปลาและนก 

3. หา้มเงินสดและส่ิงต่างๆ ที่สามารถทดแทนเงินสดได ้เช่น เช็ค ธนบตัร หรือตราสารหนี้ 

4. หา้มอาวธุปืนที่ประกอบเป็นชิน้สมบูรณแ์ลว้ รวมถึงกระสนุ และอาวธุทกุชนิดและส่วนประกอบต่างๆของอาวธุยทุธภณัฑ ์

วตัถรุะเบิด – อาวธุปืนทัง้จริงและเลียนแบบ 

5. หา้มยา และส่ิงเสพติดผิดกฎหมาย 

6. ส่ิงที่เป็นอนัตรายทางชีวภาพ เชือ้โรค เชือ้แบคทีเรีย เชือ้ไวรสั สารกัมมนัตภาพรงัสี สารพิษ 

7. หา้มสารเคมีทกุชนิด สินคา้อนัตราย วตัถอุนัตราย 

8. หา้มสินคา้ละเมิด ลิขสิทธ์ิ สินคา้ปลอมหรือลอกเลียนแบบเคร่ืองหมายการคา้ 

9. หา้มส่ิงของตอ้งหา้มในการขนส่งทางอากาศ สินคา้ที่เป็นถ่านหรือแบตเตอรี่ทกุชนิด 

10. หา้มวตัถุมีคมที่ปราศจากส่ิงห่อหุม้ 

11. หา้มสินคา้ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์

12. หา้ม พืชพนัธุ ์เมล็ดพนัธุพื์ช ไมต้อ้งหา้มบางประเภท 

13. หา้มสมนุไพรที่ขึน้ทะเบียนเป็นยา 

14. หา้มสลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่ หรือส่ือการพนนัต่างๆ 

15. หา้มเอกสารนิติกรรมเฉพาะผูถ้ือที่ตกลงกนั 

16. หา้มโลหะหรือหินอนัมีค่า 

17. หา้มอาหารสด อาหารที่มีน า้ประกอบ อาหารที่ตอ้งควบคมุอณุหภูมิ 

18. หา้มเครื่องเพชร พลอย อญัมณี หรือส่ิงของที่มีมลูค่าสงูต่างๆ 

19. หา้มองคพ์ระ พระเคร่ือง เทวรูป และวตัถโุบราณต่างๆ 

20. หา้มทองค า แท่งหรือเงินแท่ง 

21. หา้มภาษีอากรแสตมป์ ต่างๆ รวมถึง ป้ายตราภาษีอากร 

22. หา้มชิน้ส่วนมนษุย ์รวมถึงเถ้าอฐิั 

23. หา้มผลิตภณัฑจ์ากสตัวท์ี่ไม่มีใบอนญุาต (ในบางประเทศ) 

24. หา้มกระเป๋าเดินทาง (ที่ไม่ไดบ้รรจุในกล่องพสัด)ุ หา้มล็อค หรือใส่รหสัล็อค 

 
 

หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการปรับเปลี่ยน สามารถตรวจสอบกับทาง Shippop หรือ ทาง เวบไซท์ Shippop 

 


