
วิธกีารจัดส่งบน 
คู่มือแนะน ำทีละข้ันตอน  

วิธทีีร่วดเรว็และง่ายส าหรบัการจัดการการจัดส่งท้ังหมดของคณุ 
โปรดทราบว่ารายละเอียดการติดต่อท้ังหมดและข้อมูลใด ๆ ท่ีเห็นนี้ใช้เพื่อการสาธิตเท่านั้น ค าถามใด ๆ ท่ีส่งไปยังผู้ติดต่อเหล่านั้นจะไม่ได้
รับการตอบกลับ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อสายด่วนศูนย์บริการลูกค้าของเราหรือพูดคุยกับผู้จัดการบัญชีของคุณ 

ลงทะเบยีนเพื่อรบัรหัสผู้ใช้ UPS 

• ไปท่ี UPS.com/th และคล๊ิก “สมัคร/ล็อกอิน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เลือก “สร้าง ช่ือผู้ใช้ UPS” 
• กรอกข้อมูลท่ีจ าเปน็ ได้แก่ ช่ือ, อีเมล, ช่ือผู้ใช้ และ

รหัสผ่าน 
• เราแนะน าให้เลือก “ใช่” ส าหรับ “ส่งข้อเสนอ 

ข้อมูลเชิงลึก ข่าวอุตสาหกรรม ที่จะช่วยปรบัปรุง
ประสบการณ์ในการจัดส่งของฉัน” 

• คล๊ิกตัวเลือก “สมัคร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.       การต้ังค่าความต้องการ (ไม่บังคับ) 
เราขอแนะน าให้คุณต้ังค่าความต้องการของคุณ ช่วย
ประหยัดเวลาโดยการเติมตัวเลือกท่ีใช้บ่อยท่ีสุดโดย
อัตโนมัติ 

 การส่งสินค้า 
• คลิก "จัดส่ง" ใต้แท็บเร่ิมต้นอย่างรวดเร็ว 
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• อ่าน ข้อตกลงด้านเทคโนโลยีของ UPS และเลือก 
[√] ในกล่อง และเลือก “ต่อไป” 

• ไปยังอีเมลท่ีคุณได้ลงทะเบียนไว้ และกดยืนยัน
อีเมล 

• รับอีเมลยืนยันสถานะการสร้าง ช่ือผู้ใช้ UPS 



 การจัดส่งสินค้า (ต่อ) 
A. ป้อนข้อมูลผู้จัดส่ง ได้แก่ : 

 ช่ือและช่ือผู้ติดต่อ 
 ท่ีอยู่และหมู่บ้านหรือเมือง 
 เช่น “กรุงเทพมหานคร” 
 เลือกอ าเภอ จากเมนูตัวเลือก 
 อีเมล 
 หมายเลขโทรศัพท์ 

• เราขอแนะน าให้บันทึกเปน็รายการใหม่หรือใช้เปน็ท่ีอยู่
เร่ิมต้นเพื่อประหยัดเวลาส าหรับคร้ังต่อไปของการจัดส่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. ป้อนข้อมูลผู้รบั ได้แก่ : 

 ประเทศหรือเขตแดนปลายทาง 
 ช่ือและช่ือผู้ติดต่อ 
 ท่ีอยู่เมืองไปรษณีย์และรหัสไปรษณีย์ 
 อีเมล 
 หมายเลขโทรศัพท์ 

• ขอแนะน าให้บันทึกเป็นรายการใหม่เพื่อประหยัดเวลา
ในการจัดส่งคร้ังต่อไปของคุณส าหรับผู้รับมอบคนเดิม 

C. ป้อนข้อมูลพัสดุ 
 เลือกประเภทบรรจุภัณฑ์จากเมนูตัวเลือก 
 ปอ้น "น้าหนัก", "จ านวนรวมพัสดุท่ีเหมือนกัน", 

และ "มูลค่าส าแดง" ส าหรับพัสดุ/ เอกสาร 
 ปอ้น “หมายเลขอ้างอิง” หากจ าเปน็ 
 ระบุ “แบตเตอรี่ลิเธียม” หากการขนส่ง

ประกอบด้วยเซลล์ไอออนและเซลล์โลหะ 
 

Note:  

 เรารับเฉพาะเอกสารหากคุณเลือก “UPS Express Envelope” 
โปรดอย่าใส่สิ่งของท่ีไมใ่ชเ่อกสารลงในซองจดหมายเพื่อ
หลีกเล่ียงข้อโต้แย้งในการเรยีกเก็บเงินที่อาจเกิดขึ้น 

 หากป้อนมลูค่าส าแดง จะมกีารเรยีกเก็บอัตราค่าระวางสินค้าท่ี
ไมใ่ชเ่อกสาร และจะมกีารออกใบแจ้งหนี้ส าหรบัยอดค้างช าระ 

 วัตถุประสงค์ของมลูค่าส าแดงมขีึ้นเพื่อระบุความรับผิดชอบ
ของ UPS อย่างชดัเจน หากคณุไม่ต้องการเพิ่มความรับผิดชอบ
ของ UPS คณุสามารถเว้นว่างได้ 

 ความรับผิดชอบของ UPS ส าหรบัการสูญเสียหรอืความเสียหาย
จ ากัดอยู่ที่ 100 ดอลลารส์หรฐัโดยไมต้่องแจ้งมลูค่า หาก
ต้องการเพิ่มความรับผิดชอบของ UPS คณุต้องประกาศมลูค่าท่ี
สูงขึ้นและช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีประกาศไว้) 
ส าหรบัรายละเอียด โปรดดท่ีูคู่มอือัตราและการบรกิารบน 
ups.com (ตัวอย่าง: เมื่อคณุประกาศ 50 ดอลลารส์หรฐัฯ ความ
รบัผิดชอบของ UPS จะเท่ากับ 50 ดอลลารส์หรฐัฯ และอื่นๆ) 

 จะมกีารคิดค่าบรกิารตามมลูค่าท่ีประกาศไว้ หากมลูค่าท่ี
ประกาศไว้ส าหรบัการจัดส่งแต่ละครัง้มากกว่า 100 เหรยีญ
สหรฐัฯ (หรอืเทียบเท่าในสกลุเงินท้องถ่ิน) 
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บนัทึก: 

 นี่คือรหัสระบุผลิตภัณฑ์: 

 ASIN คือหมายเลขประจ าตัวมาตรฐานของ Ama-
zon ซึง่ประกอบด้วยตัวอักษรและ / หรอืตัวเลข 10 
ตัวซึง่สรา้งขึ้นเมื่อมกีารอัปโหลดรายการไปยัง
แค็ตตาล็อก Amazon ส าหรบัหนังสือ ASIN จะ
เหมอืนกับหมายเลข ISBN 

 UPC คือรหัสผลิตภัณฑ์สากลซึง่เป็นรหัส 12 หลักท่ี 
GS1 ให้มาและใชก้ันอย่างแพรห่ลายส าหรบับรรจุ
ภัณฑ์ขายปลีกซึง่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางใน
สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา 

 EAN คือ European Article Number ซึง่เป็นรหัส 8 
หรอื 13 หลักท่ี GS1 ให้มาและใชกั้นอย่างแพรห่ลาย
ส าหรบับรรจุภัณฑ์ขายปลีกซึง่น าไปใชอ้ย่าง
กว้างขวางในทกุท่ี 

 
 
 
 

การจัดส่ง (ต่อ) 
 D. ระบุวิธกีารรบัพัสดุทีต้่องการโดย UPS หรอืดูหน้า

สุดท้ายส าหรบัรายละเอยีดตัวเลือกการรบัพัสดุ 

 
E. เลือกบรกิารที่เหมาะกับความต้องการของคุณหรอื
คลิก“ ดูบรกิารจัดส่งท้ังหมด” เพ่ือเลือกบรกิารทีต้่องการ 

 
F. ป้อนรายละเอยีดของสินค้า ได้แก่ : 

 เลือกค าอธิบายการจัดส่งจากเมนูตัวเลือก 
 อธิบายสินค้า 
 เลือก "เริม่ต้นใชง้าน" ภายใต้แบบฟอรม์ระหว่าง

ประเทศเพื่อจัดเตรยีมใบก ากับสินค้าเชงิพาณิชย์ 
คณุยังสามารถเตรยีมแบบฟอรม์ของคณุเองและ
แนบไปกับพัสดคุ าแนะน าของเราคือการใช้
เครื่องมือง่ายๆนี้เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
สรา้งแบบฟอรม์ระหว่างประเทศ 
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K. ช าระเงิน และรบัฉลาก 

บนัทึก: 
 โปรดเปิดใชง้านหน้าต่างป๊อปอัปส าหรบัเว็บไซต์ UPS 

 กรุณาพิมพ์ฉลากและใบก ากับสินค้าเชงิพาณชิย์ (3 
ชุด); ใบก าก ากับสินค้าเชงิพาณชิย์ใชส้ าหรบัพัสดท่ีุ
ไมใ่ชเ่อกสารเท่านั้น 

 แนบไปกับพัสด ุ1 ชุด 

 ส่วนที่เหลือจะส่งต่อให้ผู้ให้บรกิาร UPS 

 

4. เตรยีมการจัดส่งของคุณ 

ส าหรบัการเตรยีมเอกสารและการ 
จัดส่งที่ไม่ใช่เอกสาร 

  
โปรดแนบฉลากท่ีพิมพ์มากับเอกสาร/การจัดส่งท่ีไมใ่ช่
เอกสาร                                 

 การจัดส่งสินค้า (ต่อ) 
G. ต้ังค่าการแจ้งเตือนทางอเีมลในส่วน "ตัวเลือกเพ่ิมเติม" 
เพ่ือรบัข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการจัดส่งของคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. เลือกตัวเลือกการช าระเงินทีต้่องการ 
 ระบุผู้ช าระอากรและภาษี 
 ปอ้นรหัสโปรโมช่ันถ้ามีแล้วคลิก“ + ใช้” 
 

I. ตรวจสอบข้อก าหนดและเง่ือนไขและรบัทราบ 
โดยเลือกช่องท าเครื่องหมาย 

 
J. "ตรวจสอบ" ข้อมูลหรอืด าเนินการ "ช าระเงิน 
และรบัฉลาก" 
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 จัดเตรยีมการรบัสินค้า 
 
A. โทรติดต่อศูนย์บรกิารลูกค้าของเรา 
สายด่วน: 
02-762-3300 / 1800-291-300 
 
เวลาท าการของสายด่วน: 
จันทร์ - ศุกร์: 08:00 - 18:30 น 
วันเสาร์: 08:00 - 15:00 น 
 
B. เวลาท าการ รบั/ จัดส่งพัสดุ 
 
เวลาท าการ: 
วันจันทร์ - ศุกร์: 10: 00-19: 00 น 
วันเสาร์: 10: 00-15: 30 น 
 
C. ก าหนดเวลาการมารบัพัสดุทางออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

4.     เตรยีมการจัดส่งของคุณ 
        (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการจัดเตรียม
ใบก ากับสินค้าเชิงพาณิชย์โปรดคลิกท่ีนี่ นอกจากนี้ UPS ยัง
น าเสนอโซลูช่ัน Paperless Invoice เพื่อส่งเสริมความ
ย่ังยืนและขจัดความจ าเปน็ในการออกใบแจ้งหนี้เชิง
พาณิชย์ท่ีเปน็กระดาษโดยการรวมการส่ังซ้ือและการ
ประมวลผลการจัดส่งและการส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ทางการค้า
เพื่อเปดิใช้งานพิธีการศุลกากรโดยส านักงานศุลกากรท่ัว
โลกเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีนี่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

ส าหรบัการเตรยีมการจัดส่งที่ไม่ใช่เอกสาร 

โปรดแนบใบก ากับสินค้าเชงิพาณิชย์ส าหรบัการจัดส่ง
พัสดท่ีุไมใ่ช่เอกสาร  
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ต้องการสั่งซ้ือวัสดุส าหรบัการส่งสินค้าหรอืไม่ เรามทุีกอย่าง
ให้พรอ้มส าหรบัคุณ 

เรามีวัสดุส าหรับการจัดส่งสินค้าของ UPS ให้ฟรี ประกอบด้วย 
กล่องพัสดุ, แบบฟอร์ม, และป้ายฉลาก ส าหรับลูกค้าท่ีเข้าสู่
ระบบ UPS.com

สั่งซ้ือวัสดุส าหรบัการส่งสินค้าของ UPS ได้ฟร ี

 

หรือ เข้าสู่ระบบ UPS.com > ศูนย์บริการและช่วยเหลือ > การ
แพ็คสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

https://www.ups.com/th/th/help-center/packaging-and-supplies/export/comm-invoice.page
https://www.ups.com/th/th/services/international-trade/paperless-invoice.page
https://www.ups.com/th/th/help-center/packaging-and-supplies.page

