
อัตราค่าจดัส่งสนิค้าแบบต่างๆ 

           ร้านสมายเพ็ท มีบริการจัดส่งสนิค้าให้ลูกค้า ทั่วประเทศ  ด้วยวธีิการจัดส่งหลากหลาย ทัง้ขนส่งเอกชน และไปรษณีย์
ไทย  เพื่อตอบสนองการส่งสนิค้า หลากหลายแบบ ทั่วประเทศ  ด้วยมาตรฐานการแพ็คสินค้าของทางร้าน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า 

สินค้าที่แพ็คออกจากร้านจะถงึมือท่านอย่างปลอดภยั  และครบถ้วน  โดยลูกค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่ง ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า ความเร่งด่วน และปริมาณสินค้าได้  ท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับสินค้าในเวลาอนัรวดเร็ว สามารถระบุ
มาในขัน้ตอนการสั่งซือ้ได้เลยว่าอยากให้สนิค้าถงึภายในวนัใด (เร็วที่สุดคือวันรุ่งขึน้ก่อน 12.00 น.)   โดยลูกค้าจะได้รับแจ้งค่า
จัดส่ง และรายการสินค้า หลังจากได้ท าการสั่งซือ้แล้ว  โดยมีอัตราค่าจดัส่งโดยประมาณ(ยงัไม่รวมค่าหีบห่อ)แบบต่างๆดังนี ้

พัสดุไปรษณีย์   เหมาะส าหรับสินค้ากล่องไม่ใหญ่  จดัส่งถงึที่ หากสนิค้ากล่องไม่ใหญ่ หรือน า้หนักมากจนเกินไป คิดค่าส่ง ตาม 
น า้หนักสินค้า  มีวิธีการส่ง 3 แบบ ดังนี ้
    -ธรรมดา  เหมาะส าหรับสนิค้าที่ชิน้ไม่ใหญ่ น า้หนักไม่มาก ไม่เร่งด่วน  ระยะเวลา 2-7 วันตามระยะทาง 
     -ลงทะเบียน ส าหรับสินค้าหนักไม่เกิน 2 กก. สามารถเช็คสถานะพัสดุได้  ไม่เร่งด่วน  ระยะเวลา 2-7 วัน ตามระยะทาง  
     -EMS  เหมาะส าหรับสินค้าชิน้ไม่ใหญ่ ต้องการใช้ด่วน เช็คสถานะพสัดุออนไลน์ได้    ระยะเวลา 1-3 วัน 

อัตราค่าจดัส่งพสัดุไปรษณีย์โดยประมาณ 

น า้หนัก (kg.) ค่าจัดส่ง โดยประมาณ (บาท)  
ลงทะเบียน 
(2-7 วัน) 

ธรรมดา 
(2-7 วัน) 

EMS 
(1-3 วัน) 

0.1-0.5  50 40 70 
0.5-1.0 60 40 90 
1.0-2.0 70-80 55 100-120 
2.0-3.0 - 70 140-170 
3.0-4.0 - 85 180-200 

 
 

Kerry Express ส่งทาง Kerry แบบด่วน สนิค้าจะถงึภายใน 1-2 วันท าการ คิดค่าส่งตามขนาดและน า้หนักสินค้า  

ค่าส่งโดยประมาณ 

น า้หนัก(Kg.) ขนาด ทุกด้านรวมกัน (cm.) ราคา (บาท) 
0-1   ไม่เกิน 40  cm 45-60 
0-5 ไม่เกิน 60 cm 85-100 
0-5 ไม่เกิน 75 cm 110-130 
0-10 ไม่เกิน 90 cm 140-150 
0-15 ไม่เกิน 105 cm 180-190 
0-15 ไม่เกิน 120 cm 220-230 

 

 

 

 



(Kerry Logistic จัดส่งสินค้าถงึที่ภายใน 1-3 วันท าการ ทั่วประเทศ เร็วที่สุดคอืวนัรุ่งขึน้ก่อน 12.00น.  ท่านสามารถเลือกระบุวันส่ง
สินค้าได้ ตามความต้องการ  อัตราค่าบริการ คดิตามน า้หนักสินค้า ปริมาตร และพืน้ที่ในการจัดส่ง  บริการส่งด้วยพนักงานที่
ได้รับการอบรมด้านการจัดส่งสินค้า มีศูนย์ Call Center ส าหรับเช็คสถานะพัสดุได้   สนิค้าจะถงึมือท่านภายในวนัที่ระบุแน่นอน  

เหมาะส ารับออเดอร์ที่ต้องการสินค้าตรงเวลา ระบุวนัถงึได้ และการบริการขนส่งที่ดีเยี่ยม  สินค้าส่งออกทุกวนั 

ค่าส่งโดยประมาณ  

  

น า้หนัก
(kg.) 

ปริมาตร 
(ลบ.ซม.) 

 Zone A Zone B Zone C 
1วนั 2วนั 3วนั 1วนั 2 วัน 3วนั 1วนั 2วนั 3วนั 

0-5 kg. 30,000 160 140 140 220 200 180 240 220 220 
5-10 kg. 60,000 220 200 200 240 220 220 280 260 220 
10-15 kg. 90,000 240 220 220 280 260 220 340 300 280 
15-20 kg. 120,000 280 260 220 340 300 280 380 340 300 
20-25 kg. 150,000 340 300 280 380 340 300 440 380 360 
25-30 kg. 180,000 380 340 300 440 380 360 480 440 380 

 
            Zone  A  กรุงเทพฯ  นนทบุรี ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
            Zone  B  นครนายก  อ่างทอง  ราชบุรี  กาญจนบุรี  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม  ลพบุรี  ระยอง  นครสวรรค์ 
                         สุโขทัย ตาก  พิจิตร  พิษณุโลก เชียงใหม่  สระบุรี นครราชสีมา  ก าแพงเพชร อุบลราชธานี อุดรธานี  
                         ขอนแก่น ล าพูน ล าปาง  เพชรบุรี 
            Zone C  อ านาจเจริญ  บุรีรัมย์  ชัยนาท  ชัยภมิู  กระบี่  เลย แม่ฮ่องสอน เชียงราย มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม   
                        นครศรีธรรมราช น่าน  นราธิวาส หนองบัวล าภ ูหนองคาย ปัตตานี พะเยา เพชรบูรณ์ พังงา พัทลุง แพร่ ภเูก็ต   
                        จันทบุรี ตราด  ปราจีนบุรี ประจวบฯ ระนอง ร้อยเอด็ สกลนคร ศรีสะเกษ สงขลา สระแก้ว ชุมพร สตูล  
                        สุราษฏร์ธานี  สุรินทร์ ตราด  ตรัง  อุทัยธานี  อุตรดิตถ์  ยะลา ยโสธร  เกาะสมุย  เกาะพะงนั  

สยามเฟิสท์    ลูกค้ารับสินค้าเองที่ศูนย์สยามเฟิสท์ มีบริการในจังหวัด และอ าเภอต่อไปนี ้  
                   เชียงราย : อ.เมือง  พาน  แม่สาย เทิง เชียงของ แม่จัน แม่ฟ้าหลวง 
                   เชียงใหม่ : อ.เมือง 
                   พะเยา  :  อ.เมอืง  ดอกค าใต้ จุน เชียงค า 
                   พิษณุโลก : อ.เมือง 
                   ล าพูน : อ.เมือง 
                   ล าปาง : อ.เมือง 
                   แพร่ : อ.เมือง 
                   ตาก  : อ.เมือง  แม่สอด 

 ทุกที่  ้รับสินค้า ในวันรุ่งขึน้ หลังจากน าส่ง   ยกเว้นสาขา เชยีงของ  2 วนัท าการ   
โดย แจ้งพนง.ว่า ส่งจากต้นทาง สาขา เทพารักษ์ 

 

ทัง้นีค่้าขนส่ง อาจเพิ่มขึน้ได้  หากสนิค้าต้องใช้แพ็คเกจเพิ่ม เช่น สนิค้ากล่องใหญ่ หรือยาวหรือ สนิค้าแตกหักง่าย โดยให้เป็นไป
ตามดุลยพนิิจของทางร้าน 

เมื่อท่านสั่งซือ้สนิค้าแล้ว โปรดรอทางร้าน เชค็สตอ็ค และแจ้งค่าจัดส่ง ก่อนท าการโอนเงนินะคะ 


