
หวัขอ้ รายละเอยีด

ThaiPost
(EMS World)
Parcel สง่ดว่น

(พสัด)ุ

ThaiPost
(EMS World)

Document สง่ดว่น
(เอกสาร)

ThaiPost (ePacket)
สง่ท ั�วไป

สนิคา้

(Commodity)
สนิคา้ พัสดทุั�วไป เอกสาร พัสดทุั�วไป

ขนาด

(Dimension)

 

 

 

นํ�าหนักสงูสดุ (กโิลกรัม)/มลูคา่สงู

สดุ
สงูสดุ 30 กโิลกรัม สงูสดุ 5 กโิลกรัม 2 กโิลกรัม

นํ�าหนักตํ�าสดุ (กโิลกรัม)/ขนาดตํ�า

สดุ

(สําหรับทกุประเทศ) กวา้ง X ยาว ไมตํ่�ากวา่ 9 X 14 ซม.

ถา้เป็นมว้นกลม ดา้นยาว + 2 เทา่ของเสน้ผา่ศนูยก์ลางไมตํ่�ากวา่ 17 ซม. แต่

ดา้นยาวที�สดุไมตํ่�ากวา่ 10 ซม.

ขนาด(กxยxส) กลอ่งสงูสดุ เป็นไปตามขอ้ตกลงกบัแตล่ะประเทศปลายทาง

สตูรการคํานวณ ราคาจาก

dimension(ขนาดกลอ่ง) กลอ่ง/

นํ�าหนัก

คดิราคาตามนํ�าหนัก

วนั/เวลาทําการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื�นที�ใหบ้รกิาร พื�นที�เขตกรงุเทพ

ระดบัการบรกิาร (Service Level)
นําพัสดฝุาก ณ ที�ทําการ (Business Customer Service)

ที�กําหนด 48 สาขา

หมายเลข Tracking (ไดภ้ายในกี�

วนั)

ลกูคา้จะไดรั้บเลข Tracking เพื�อเชค็สถานการณข์นสง่ของสนิคา้ไดท้นัที

หรอืภายใน 24 ชั�วโมง

เปิดรับ Booking จันทร-์ศกุร์ 8.30-16.30 (เปิดใหบ้รกิารถงึ 20.00 น.ในบางที�ทําการ ปณ.)

เปิดรับ Booking เสาร์ 8.30-16.30

Cut of Time จันทร-์ศกุร์

(Shippop)

3 รอบ (รอบที�นําจา่ยไปศนูยค์ดัแยก)  11.30/16.30/19.30

Cut of Time เสาร ์(Shippop)
2 รอบ (รอบที�นําจา่ยไปศนูยค์ดัแยก) 11.30/17.30

(เฉพาะบางที�ทําการ ปณ.ที�เปิดถงึ 20.00น.)

เวลาเขา้รับ จันทร-์ศกุร์

(Pickup Service)

8.00 - 14.30 หรอื ขึ�นอยูก่บัการตกลง

กบัเจา้หนา้ที�หนา้งานแตล่ะสาขาที�กําหนด

ไมม่บีรกิารเขา้รับ

เวลาเขา้รับ เสาร์

(Pickup Service)

9.00 - 12.00 หรอื ขึ�นอยูก่บัการตกลง

กบัเจา้หนา้ที�หนา้งานแตล่ะสาขาที�กําหนด

ไมม่บีรกิารเขา้รับ

ระยะเวลาการจัดสง่ 2-9 วนั 3-24 วนั

กรณีที�ไมม่คีนรับของปลายทาง
สิ�งของจะถกูนํากลบัมาที�ไปรษณียป์ลายทางตามระยะเวลาตามแตล่ะ

ปลายทางถงึจะตกีลบัมายงัตน้ทาง



หวัขอ้ รายละเอยีด

ThaiPost
(EMS World)
Parcel สง่ดว่น

(พสัด)ุ

ThaiPost
(EMS World)

Document สง่ดว่น
(เอกสาร)

ThaiPost (ePacket)
สง่ท ั�วไป

กรณีทําลายหรอืตกีลบั

- หากสิ�งของออกนอกประเทศแลว้จะคนืแตส่ ิ�งของแตไ่มค่นืคา่บรกิาร

- สิ�งของยงัไมส่ง่ไปตา่งประเทศ

1. กรณีของยงัอยูท่ี�ทําการตน้ทาง

- คนืคา่บรกิารแกผู่ฝ้ากสง่ตามจํานวนที�ชาํระไว ้

- ชาํระคา่ธรรมเนยีมขอถอนสิ�งของคนื 25 บาท/ชิ�น

2. กรณีถงึที�ทําการปลายทาง /ศป./ศป.สวุรรณภมูิ

- คนืคา่บรกิารแกผู่ฝ้ากสง่ตามจํานวนที�ชาํระไว ้

- ชาํระคา่ธรรมเนยีมขอถอนสิ�งของคนื 25 บาท/ชิ�น

- ชาํระคา่ปฏบิตักิารสง่คนืในประเทศ ในอตัราคา่บรกิาร EMS

ในประเทศในพกิดันํ�าหนักเดยีวกนันําเขา้ระหวา่งนําเขา้

ประเทศไทยกลบั

สาเหตกุาร

สง่คนื
1. เกดิจากการที�เจา้หนา้ที� ปณ
ท ไมไ่ดต้รวจสอบเงื�อนไขการ
ให ้บรกิารในขณะการรบัฝาก

1.1.รับฝากในขณะที�ปลายทางยงั

ไมเ่ปิดใหบ้รกิารหรอือยูใ่นเขต/

เมอืงที�ไมอ่ยูใ่นเขตพื�นที�ใหบ้รกิาร

EMS/ePacket

1.2. รับฝากโดยที�ไมไ่ดต้รวจสอบ

น ้าํหนัก/ ขนาดวา่เกนิพกิดัสงูสดุที�

ปณท/การ ไปรษณียป์ลายทาง

กําหนดตามเงื�อนไขบรกิาร EMS

World/ePacket

กรณีสิ�งของยงัอยู ่ณ ปณ.รับฝาก หรอื สง่ตอ่ไป

ถงึที�ทําการกลางทาง

/ศนูยไ์ปรษณียก์ลางทาง

/ศนูยไ์ปรษณียส์วุรรณภมู ิแตย่งัไมส่ง่ตอ่ไปตา่ง

ประเทศ

- ผูฝ้ากสง่ไดรั้บคา่บรกิารคนืเต็มจํานวนตาม

ที�ชาํระไว ้

กรณีสิ�งของยงัอยูณ่ ปณ.

ตน้ทาง หรอื สง่ตอ่ไปถงึ

ที�ทําการกลางทาง/ ศนูย์

ไปรษณียก์ลางทาง/

ศนูยไ์ปรษณีย ์สวุรรณภมูิ

แตย่งัไม ่สง่ตอ่ไปตา่ง

ประเทศ

- ผูฝ้ากสง่ไดรั้บคา่

บรกิารคนืตามจํานวน

เงนิที�ชาํระไว ้



หวัขอ้ รายละเอยีด
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(EMS World)
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2. เกดิจากความผดิพลาดของ
ผูฝ้ากสง่

2.1. สิ�งบรรจภุายในเป็นสิ�งของ

ตอ้งหา้มสง่ทางไปรษณียแ์ละ/หรอื

ไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไขการฝากสง่

ของบรกิารนั�น ๆ

2.2.ผูฝ้ากสง่ไมร่ะบปุระเทศ

ปลายทางในสว่นของที�อยูผู่รั้บสง่

ผลให ้ปณท ไมส่ามารถคดัแยก สง่

ตอ่ ไปยงัประเทศปลายทางได ้

2.3. ที�อยูผู่รั้บบนใบรับฝาก (ป.

256) กบัที�อยูบ่นกลอ่ง/หอ่/ซอง

ไมต่รงกนั สง่ผลให ้ปณท ไม่

สามารถคดัแยกสง่ตอ่ไปยงั

ประเทศปลายทางได ้

กรณีสิ�งของยงัอยู ่ณ ที�ทําการตน้ทาง

- ผูฝ้ากสง่ไดรั้บคา่บรกิารคนืตามจานวนเงนิที

ชาํระไวก้รณีสิ�งของสง่ตอ่ไปถงึ

/ที�ทําการกลางทาง

/ศนูยไ์ปรษณียก์ลางทาง

/ศนูยไ์ปรษณียส์วุรรณภมู ิแตย่งัไมส่ง่ตอ่ไปตา่ง

ประเทศ

- ผูฝ้ากสง่ไดรั้บคา่บรกิารคนืตามจํานวนเงนิที�

ชาํระไว ้โดยหกัคา่ปฏบิตักิารสง่คนื ใน

ประเทศในอตัราคา่บรกิาร EMS ในประเทศพกิดั

นํ�าหนักเดยีวกนั

กรณีสิ�งของฯยงัอยู่

ณ ปณ.ตน้ทาง

- ผูฝ้ากสง่ไดรั้บคา่

บรกิารคนืตามจํานวนเงนิ

ที�ชาํระไว ้กรณีสิ�งของฯ

สง่ตอ่ไปถงึที�ทําการก

ลางทาง/

ศนูยไ์ปรษณียก์ลางทาง/

ศนูยไ์ปรษณียส์วุรรณภมูิ

แตย่งัไมส่ง่ตอ่ไปตา่ง

ประเทศ

- ผูฝ้ากสง่ไดรั้บคา่

บรกิารคนืตามจํานวน

เงนิที�ชาํระไว ้โดยหกัคา่

ปฏบิตักิารสง่คนืใน

ประเทศในอตัรา คา่
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2.4.สิ�งบรรจภุายในเป็นของเหลว/

แบตเตอรี�ซ ึ�งขนสง่ทางอากาศ ไม่

ได ้

2.5. หอ่/กลอ่ง แตกหกั

ชาํรดุเสยีหายสิ�งบรรจภุายในที�เป็น

ของเหลวรั�วซมึ (โดยไมไ่ดทํ้า

ความเสยีหายแกส่ิ�งของสง่ทาง

ไปรษณียอ์ื�น)จนไมส่ามารถขนสง่

ทางอากาศไปตา่งประเทศได ้

บรกิารจดหมายใน

ประเทศพกิดันํ�าาหนัก

เดยีวกนั ทั �งนี� บรกิาร

ePacket ปลายทางตา่ง

ประเทศที�มพีกิดันํ�าหนัก

สงูสดุเกนิ 2 กโิลกรัม ให ้

คดิคา่ปฏบตักิาร สง่คนื

ในประเทศใน อตัราคา่

บรกิารจดหมายใน

ประเทศพกิดันํ�าหนัก 2

กโิลกรัมโดยอนุโลม



3. ผูฝ้ากสง่ขอถอนคนื (ยกเลกิ
การฝากสง่)

3.1สิ�งของยงัไมส่ง่ไปตา่ง
ประเทศ

กรณีสิ�งของฯ ยงัอยู ่ณ ปณ.รับฝาก

- ผูฝ้ากสง่ไดรั้บคา่บรกิารคนืตามจํานวนเงนิ ที�

ชาํระไว ้

- ผูฝ้ากสง่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมขอถอนคนื

สิ�งของสง่ทางไปรษณียจํ์านวน 25 บาทตอ่ชิ�น
กรณีสิ�งของฯสง่ตอ่ไปถงึที�ทําการกลางทาง/

ศนูยไ์ปรษณียก์ลางทาง/ศนูยไ์ปรษณีย์

สวุรรณภมูแิตย่งัไมส่ง่ตอ่ไป ตา่งประเทศ

- ผูฝ้ากสง่ไดรั้บคา่บรกิารคนืตามจํานวนเงนิที�

ชาํระไว ้โดยหกัคา่ปฏบิตักิารสง่คนืในประเทศ

ในอตัรา คา่บรกิาร EMS ในประเทศพกิดั

นํ�าหนักเดยีวกนั

- ผูฝ้ากสง่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมขอถอนคนื

สิ�งของสง่ทางไปรษณียจํ์านวน 25 บาทตอ่ชิ�น

กรณีสิ�งของฯ ยงัอยู่

ณ ปณ. ตน้ทาง

- ผูฝ้ากสง่ไดรั้บคา่

บรกิารคนืตามจํานวน

เงนิที�ชาํระไว ้

- ผูฝ้ากสง่ตอ้งชาํระคา่

ธรรมเนยีมขอถอนคนื

สิ�งของสง่ทางไปรษณีย์

จํานวน 25 บาทตอ่ชิ�น
กรณีสิ�งของฯสง่ตอ่ไปถงึ

ที�ทําการกลางทาง/

ศนูย ์ไปรษณียก์ลาง-

ทาง/ ศนูยไ์ปรษณีย์

สวุรรณภมูแิตย่งัไมส่ง่

ตอ่ไปตา่งประเทศ

- ผูฝ้ากสง่ไดรั้บคา่

บรกิารคนืตามจํานวน เงนิ

ที�ชาํระไวโ้ดยหกัคา่

ปฏบิตักิารสง่คนืใน

ประเทศในอตัราบรกิาร

จดหมายในประเทศ พกิดั

นํ�าหนักเดยีวกนั ทั �งนี�

บรกิาร ePacket

ปลายทางตา่งประเทศ

ที�มพีกิดันํ�าหนักสงูสดุ

เกนิ 2 กโิลกรัม ใหค้ดิ

คา่ปฏบิตักิารสง่คนืใน

ประเทศในอตัราคา่

บรกิารจดหมายใน

ประเทศ พกิดันา้หนัก 2

กโิลกรัมโดยอนุโลม



หวัขอ้ รายละเอยีด
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ThaiPost
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(เอกสาร)

ThaiPost (ePacket)
สง่ท ั�วไป

- ผูฝ้ากสง่ตอ้งชาํระคา่

ธรรมเนยีมขอถอนคนื

สิ�งของสง่ทางไปรษณีย์

จํานวน 25 บาทตอ่ชิ�น

4. สิ�งของออกไปตา่งประเทศ
แลว้

ปณท จะคนืสิ�งของไปยงัตน้ทาง แตไ่มค่นืคา่

บรกิารให ้ผูใ้ชบ้รกิาร เนื�องจากเป็นการรอ้งขอ

จากผูฝ้ากสง่ไมไ่ดเ้กดิความผดิพลาดในระบบ

งานไปรษณีย์

ไมม่บีรกิารขอถอนคนื/

แกไ้ขจา่หนา้

ขอคนืคา่

บรกิาร

ระยะเวลาที�ตอ้งดาํเนนิการ ขอ
เงนิคนื

ภายใน 4 เดอืนนับถดัจากวนัที�ฝากสง่เขา้ ระบบ

ไปรษณีย์

ภาย 6 เดอืนนับถดัจาก

วนัที�ฝากสง่เขา้ระบบ

ไปรษณีย์

การขอรบัสิ�งของที�ฝากสง่ของ

คนื

- ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งมาตดิตอ่ขอรับสิ�งของที�ฝาก สง่

คนืภายใน 15 วนันับจากวนัที�ไดรั้บการแจง้ จาก

ปณท

- หลกัฐานที�ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งนามายื�นเพื�อตดิตอ่

ขอรับสิ�งของคนื

1. กรอกแบบฟอรม์คํารอ้ง

(ณ ที�ทําการที�กําหนด)

2. แนบเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี� หลกัฐานการชา

ระเงนิ สําเนาใบรับฝาก ภาพถา่ย หรอืสําเนา

จา่หนา้บนตวั กลอ่ง/ ซองของสิ�งของที�ฝากสง่ที�

รับคนื และหนังสอืมอบอานาจที�คงยงัมผีลใช ้

บงัคบั

ของผูใ้ชบ้รกิาร,สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน

ของผูม้อบอํานาจ, บตัรประจําตวัประชาชน และ

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูรั้บ



หวัขอ้ รายละเอยีด

ThaiPost
(EMS World)
Parcel สง่ดว่น

(พสัด)ุ

ThaiPost
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ThaiPost (ePacket)
สง่ท ั�วไป

มอบอํานาจ,สําเนาหนังสอืรับรองการจด

ทะเบยีนบรษัิทผูใ้ชบ้รกิาร

ประกนัสนิคา้

 

 

วงเงนิรับประกนัสนิคา้เสยีหาย สงู

สดุ (บาท)
7,000 บาท 3,000 บาท -

วงเงนิประกนัสนิคา้สญูหายสงูสดุ

(บาท)
7,000 บาท 3,000 บาท -

 

 

เอกสารประกอบการใชเ้รยีก

ประกนั

สําหรับการเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย กรณุาสง่รายละเอยีด โดยแนบ

1. สําเนาใบเสร็จที�ฝากสง่

2.ชื�อนามสกลุผูส้ง่

3. รายละเอยีดขอ้มลูสิ�งของที�ฝากสง่

4. มลูคา่สิ�งของ

5. สาเหตกุารขอสอบสวน

พรอ้มสง่ขอ้มลูเรื�องสอบสวนไปที�อเีมล ์cs_crossborder@shippop..com

(โปรดระบแุยกเป็นแตล่ะชิ�นงาน)                                             **เนน้ยํ�าผู ้

ฝากสง่ตอ้งจา่หนา้ใหช้ดัเจน พรอ้มรายละเอยีดสนิคา้ที�ฝากสง่ เพื�อสะดวก

ตอ่การตรวจสอบของศลุกากรและในกรณีสอบสวนเนื�องจากชิ�นงานมกีารสญู

หาย /เสยีหาย

กรณีมภีาษีปลายทางและผูส้ง่ไม่

ตอ้งการจา่ยสนิคา้จะทําลายหรอื

ตกีลบัอยา่งไรและภายในกี�วนั

จะถกูตคีนืในกรณีผูรั้บไมม่าเสยีภาษีตามระยะเวลาของแตล่ะปลายทาง/

หรอืทําลาย

ใครเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยที�

เกดิขึ�น
ผูรั้บปลายทาง

ระยะเวลาการขอสอบสวน
ไมเ่กนิ 15 วนั บวกทําเรื�องคนืเงนิ

10 วนั

ไมเ่กนิ 60 วนั บวกทําเรื�องคนืเงนิ

2 สปัดาห์

ระยะเวลาการสง่คนื
ระยะเวลาขึ�นอยูก่บัสาเหตขุองปัญหาแตล่ะชิ�นงานที�จะสง่คนืของแตล่ะ

ประเทศปลายทาง

คา่ใชจ้า่ยในการสง่คนื ไมม่ ี(ยกเวน้ในกรณีชิ�นงานสง่คนืมกีารเรยีกเกบ็ภาษีขาเขา้)

เทอมการสง่

(Term)
DDU/DDP DDU (ผูรั้บปลายทางเป็นผูช้าํระคา่ภาษีที�เกดิขึ�น)



หวัขอ้ รายละเอยีด

ThaiPost
(EMS World)
Parcel สง่ดว่น

(พสัด)ุ

ThaiPost
(EMS World)

Document สง่ดว่น
(เอกสาร)

ThaiPost (ePacket)
สง่ท ั�วไป

 เอกสารที�ตอ้ง ใช ้

แนบ

 

 

จํานวนใบปะหนา้ (Airway Bills) ปริ�นทใ์บปะหนา้ 4 ใบ

วธิกีาร - แปะหนา้กลอ่ง/ซอง จํานวน 1 ใบ

- แนบไปกบักลอ่ง/ซอง จํานวน 3 ใบ

ปริ�นทใ์บปะหนา้ 1 ใบ

วธิกีาร - แปะหนา้กลอ่ง/

ซองจํานวน 1 ใบ

จํานวน  Commercial Invoice ไมจํ่าเป็น/ สามารถแนบไดห้ากตอ้งการ

จํานวน Packing List ไมจํ่าเป็น/ สามารถแนบไดห้ากตอ้งการ

ประเทศสง่ออก ประเทศสง่ออก Argentina Argentina Australia

Australia Australia Austria

Austria Austria Belgium

Bahrain Bahrain Bhutan

Bangladesh Bangladesh Brazil

Belgium Belgium Cambodia

Bhutan Bhutan Canada

Brazil Brazil China

Brunei Brunei Croatia

Bulgaria Bulgaria Denmark

Cambodia Cambodia Egypt

Canada Canada Estonia

China China Finland

Croatia Croatia France

Czech Czech Germany

Denmark Denmark Greece

Czech Czech Hongkong

Denmark Denmark India

Egypt Egypt Indonesia

Estonia Estonia Italy

Finland Finland Japan

France France Malaysia

Germany Germany Netherlands

Greece Greece New Zealand

Hongkong Hongkong Norway



หวัขอ้ รายละเอยีด

ThaiPost
(EMS World)
Parcel สง่ดว่น

(พสัด)ุ

ThaiPost
(EMS World)

Document สง่ดว่น
(เอกสาร)

ThaiPost (ePacket)
สง่ท ั�วไป

Hungary Hungary Philippines

India India Poland

Indonesia Indonesia Portugal

Iran Iran Russia

Israel Israel Saudi Arabia

Italy Italy Singapore

Japan Japan South Africa

Laos Laos South Korea

Luxembourg Luxembourg Spain

Malaysia Malaysia Sri Lanka

Maldives  Maldives  Sweden

Morocco Morocco Switzerland

Myanmar Myanmar Taiwan

Nepal Nepal Turkey

Netherlands Netherlands UK

New Zealand New Zealand USA

Nigeria Nigeria Vietnam

Norway Norway Mexico

Oman Oman

Pakistan Pakistan

Philippines Philippines

Poland Poland

Portugal Portugal

Qatar Qatar  

Romania Romania  

Russia Russia  

Saudi Arabia Saudi Arabia  

Serbia Serbia  

Singapore Singapore  

South Africa South Africa  



หวัขอ้ รายละเอยีด

ThaiPost
(EMS World)
Parcel สง่ดว่น

(พสัด)ุ

ThaiPost
(EMS World)

Document สง่ดว่น
(เอกสาร)

ThaiPost (ePacket)
สง่ท ั�วไป

South Korea South Korea  

Spain Spain  

Sri Lanka Sri Lanka  

Sweden Sweden  

Switzerland Switzerland  

Taiwan Taiwan  

Turkey Turkey  

UAE UAE  

UK UK  

Ukraine Ukraine  

USA USA  

Vietnam Vietnam

หมายเหตุ ขอ้มลูอาจมกีารปรับเปลี�ยน สามารถตรวจสอบกบัทาง Shippop หรอื ทางเวบไซท ์Shippop


