
ราคาค่าขนส่ง 

หลงัจากตั้งค่าพ้ืนท่ีจดัส่งสินคา้เรียบร้อยแลว้ ไปท่ีเมนู สินค้า –> ราคาค่าขนส่ง ตามภาพดา้นล่าง 

 

ค่าขนส่งสินคา้น้ีจะอา้งอิง อตัราของไปรษณียไ์ทยเป็นหลกั โดยจะคิดตามน ้ าหนกั ดูไดท่ี้ตารางอตัราค่าขนส่งสินคา้ 

อตัราของไปรษณียไ์ทย คิดดงัน้ี 

น ้าหนกัเร่ิมตน้ ไม่เกิน 1กก. คิด 20 บาท 

น ้าหนกัเกิน 1กก. แต่ ไม่เกิน 2กก. คิดเพ่ิม 15 บาท = 35 บาท 

น ้าหนกัเกิน 2กก. แต่ ไม่เกิน 3กก. คิดเพ่ิม 15 บาท = 50 บาท 

(ทุก 1 กิโล จะคิดเพ่ิม 15 บาท) 

ไปรษณย์ี ด่วนพเิศษ (EMS) 

ไม่เกิน 20 กรัม  27 บาท 

เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม 32 บาท 

เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม 37 บาท 

เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 47 บาท 

เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1000 กรัม 62 บาท 

เกิน 1000 กรัม แต่ไม่เกิน 1500 กรัม 77 บาท 

เกิน 1500 กรัม แต่ไม่เกิน 2000 กรัม 92 บาท 

เกิน 2000 กรัม แต่ไม่เกิน 2500 กรัม 107 บาท 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.thaishop.in.th/ADMIN/manual/shipping.html 

ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตรวจสอบไดท่ี้เวบ็ไซตข์องไปรษณียไ์ทย http://www.thailandpost.co.th 

ร้านคา้อาจจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมจาก อตัราของไปรษณียไ์ทย เช่นค่ากล่อง ค่าซองกนักระแทก ฯลฯ 



เร่ิมต้นใส่ข้อมูล 

ใส่ขอ้มูลลงในช่องต่างๆดงัน้ี  

1.น ้ าหนกัรวมของสินคา้ ธรรมดา และ EMS 

2.ราคาค่าขนส่งต่อ 1 ใบสัง่ซ้ือ  

3.ยอดเงินฟรีค่าส่ง กรณีซ้ือสินคา้ครบตามยอดเงินท่ีตั้งไวแ้ละน ้ าหนกัไม่เกินท่ีตั้งไวใ้นขอ้ 1. 

ตวัอย่างที ่1 ใส่น ้ าหนกั = 0.5 กก. ค่าขนส่งไปรษณียธ์รรมดา =  40 บาท EMS = 57 บาท ยอดเงินฟรีคา่ส่ง = 500 บาท  

ถา้ลูกคา้ซ้ือสินคา้น ้ าหนกัไม่เกิน 1/2 ก.ก. ยอดเงินไม่ถึง 500 ก็คิดค่าขนส่ง 40 บาท EMS 57 บาท 

  

ตวัอย่างที ่2 ใส่น ้ าหนกั = 1 กก. ค่าขนส่งไปรษณียธ์รรมดา =  40 บาท EMS = 72 บาท ยอดเงินฟรีค่าส่ง = 500 บาท 

ถา้ลูกคา้ซ้ือสินคา้น ้ าหนกัไม่เกิน 1 ก.ก. ยอดเงินไม่ถึง 1,000 ก็คิดค่าขนส่ง 40  บาท EMS 72 บาท 

 



ตวัอย่างที ่3 ใส่น ้ าหนกั = 1.5 กก. ค่าขนส่งไปรษณียธ์รรมดา =  55 บาท EMS = 87 บาท ยอดเงินฟรีค่าส่ง = 1000 บาท 

ถา้ลูกคา้ซ้ือสินคา้น ้ าหนกัไม่เกิน 1.5  ก.ก. ยอดเงินไม่ถึง 1,000 ก็คิดค่าขนส่ง 55 บาท EMS 87 บาท 

 

 

ตวัอย่างที ่4 ใส่น ้ าหนกั = 2 กก. ค่าขนส่งไปรษณียธ์รรมดา =  55 บาท EMS = 102 บาท ยอดเงินฟรีคา่ส่ง = 1000 บาท 

ถา้ลูกคา้ซ้ือสินคา้น ้ าหนกัไม่เกิน 2  ก.ก. ยอดเงินไม่ถึง 1,000 ก็คิดค่าขนส่ง 55 บาท EMS 102 บาท 

 
 

 

หลงัจากใส่ครบหมดทุกพ้ืนท่ี แลว้จะเห็นรายการตามภาพดา้นล่าง 



 

หากตอ้งการใส่น ้ าหนกัมากกวา่นั้นก็เพ่ิมเขา้ไป เช่น 3 กก,4 กก ส่วนยอดเงินฟรีค่าจดัส่งนั้นแลว้แตจ่ะตั้งตามความเหมาะสม

เม่ือใส่พ้ืนท่ีจดัส่งและราคาค่าขนส่งเรียบร้อยแลว้ ตอ้งไปตั้งค่าท่ีตวัสินคา้ดว้ย เพ่ือใหร้ะบบค านวนค่าขนส่งใหเ้ม่ือสัง่ซ้ือ

สินคา้นั้น กรณีท่ีเพ่ิมสินคา้ใหม่ก็สามารถตั้งค่าราคาค่าขนส่งไดเ้ลย ถา้มีสินคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้ก็สามารถแกไ้ขได ้โดยไปท่ีเมนู 

สินค้า –> สินค้า  

 
ใชเ้มา้ส์เลือกท่ีสินคา้ เพ่ือแกไ้ข ตามภาพดา้นล่าง 

 
ท่ีช่องน ้ าหนกัสินคา้จะตอ้งใส่น ้ าหนกัจริง เพ่ือใหร้ะบบค านวนค่าขนส่งให ้(ถา้ไม่ใส่ระบบจะไม่ค านวนให)้ 



 

กด บันทกึ เสร็จส้ิน 

เม่ือลูกคา้สัง่ซ้ือสินคา้ ระบบจะรวมน ้ าหนกัของสินคา้แต่ละตวั เม่ือไดน้ ้ าหนกัรวมทั้งหมดแลว้จะน าไปเทียบราคาในตาราง

ท่ีเราไดท้ าไว ้และจะคิดราคาตามเง่ือนไขท่ีเราตั้งไว ้

หมายเหตุ ราคาค่าขนส่ง กบั ค่าด าเนินการจัดส่ง มีความหมายไม่เหมือนกนั ค่าด าเนินการจดัส่ง จะใชก้บัสินคา้ท่ีมี

น ้ าหนกัมากหรือสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ หรือสินคา้ท่ีมีค่าขนส่งสูงกวา่ปกติ และจะนบัตามจ านวนช้ิน เช่นถา้คิดค่าด าเนินการ

จดัส่ง 30 บาท หากซ้ือ 5 ช้ิน ระบบจะคิดค่าด าเนินการจดัส่ง = 150 บาท 

 


