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กฎที่่�เก่�ยวข้้องกับความรับัผิิดที่่�กำาหนดโดยอนุสััญญาวอรัซ์อและการัแก้ไข้เพิิ่�มเติิม
ใด ๆ ในอนุสััญญาดังกล่าวจะมผ่ิลใช้้บังคับกับการัข้นสั่งรัะหว่างปรัะเที่ศใด ๆ หลัง
จากน่�ติรัาบเท่ี่าที่่�การัข้นสัง่ดังกล่าวอย่ภ่ายใต้ิบงัคับข้องกฎนั�น

United Parcel Service ตามวััตถุุประสงค์์ของข้อกำำาหนดและเง่�อนไขเหล่าน้�จะหมายถึุง 
บริษััท United Parcel Service ท้�ดำาเนินกำารในประเทศต้นทาง UPS Parcel Delivery Service 
Limited (“UPS”) ม้ส่วันร่วัมในกำารขนส่งระหว่ัางประเทศของพััสดุขนาดเล็กำ (รวัมทั�ง 
“ซองจดหมายแบบ Express”) และบริกำารท้�เก้ำ�ยวัเน่�องหร่อบริกำารเพัิ�มเติม กำารจัดส่ง
ทั�งหมดเป็นไปตามข้อกำำาหนดและเง่�อนไขในค์่่ม่อกำารบริกำารและอัตราค่์าบริกำารของ 
UPS (ดังระบุไว้ัท้� ups.com® และเก็ำบรักำษัาไว้ัท้�สำานักำงาน UPS ท้องถิุ�น) เอกำสารต้นทาง
ของ UPS สำาหรับกำารจัดส่งแต่ละค์รั�ง และเอกำสารท้�กำำาหนดตามกำฎหมายท้�ใช้้บังคั์บ
ของประเทศหร่อเขตพ่ั�นท้�ท้�เป็นต้นทางของพััสดุ

“ผู้่้ส่ง” หมายถึุงค์่่สัญญาท้�ทำาสัญญากัำบ UPS สำาหรับกำารบริกำาร

อนุสัญญาวัอร์ซออาจม้ผู้ลบังคั์บใช้้ ในกำรณ้ีท้�กำารขนส่งทางอากำาศเก้ำ�ยวัข้องกัำบจุด
หมายปลายทางหร่อจุดแวัะพัักำสุดท้ายนอกำประเทศต้นทาง กำฎท้�เก้ำ�ยวัข้องกัำบค์วัาม
รับผู้ิดท้�กำำาหนดโดยอนุสัญญาว่ัาด้วัยกำารทำาให้เป็นอันหนึ�งอันเด้ยวักัำนซึ�งกำฎเกำณีฑ์์
บางประกำารท้�เก้ำ�ยวักัำบกำารขนส่งระหว่ัางประเทศทางอากำาศท้�ลงนามท้�กำรุงวัอร์ซอ 
ประเทศโปแลนด์ในวัันท้� 12 ตุลาค์ม 1929 และกำารแก้ำไขเพัิ�มเติมใด ๆ ในอนุสัญญาดัง
กำล่าวัจะม้ผู้ลใช้้บังคั์บกัำบกำารขนส่งระหว่ัางประเทศใด ๆ ตราบเท่าท้�กำารขนส่งดัง
กำล่าวัอย่่ภายใต้บังคั์บของกำฎนั�น จะไม่ม้กำารตกำลงเร่�องจุดแวัะพัักำ ณี เวัลาท้�รับพััสดุ
เข้าระบบ และ UPS ขอสงวันสิทธิ์ิ�ในกำารกำำาหนดเส้นทางของกำารจัดส่งตามท้� UPS เห็น
สมค์วัร แม้ว่ัาจะม้ข้อค์วัามใด ๆ ท้�ขัดกัำน กำารขนส่งทางถุนนระหว่ัางประเทศอาจอย่่
ภายใต้บทบัญญัติอนุสัญญาว่ัาด้วัยสัญญาเพั่� อกำารรับขนของทางถุนนระหว่ัาง
ประเทศท้�ลงนามท้�กำรุงเจน้วัาในวัันท้� 19 พัฤษัภาค์ม 1956 และกำารแก้ำไขเพัิ�มเติมใด ๆ 
ในอนุสัญญาดังกำล่าวั (“อนุสัญญา CMR”)

UPS อาจว่ัาจ้างผู้่้รับเหมาช่้วังเพั่�อดำาเนินกำารบริกำารและตามสัญญาทั�งในนามของ
ตนเองและในนามของพันักำงาน ตัวัแทน และผู้่้รับเหมาช้่วัง ซึ�งแต่ละฝ่่ายจะได้รับผู้ล
ประโยช้น์จากำข้อกำำาหนดเหล่าน้� ฝ่่ายใด ๆ ดังกำล่าวัไม่ม้อำานาจท้�จะเพิักำถุอนหร่อ
เปล้�ยนแปลงข้อกำำาหนดใด ๆ เหล่าน้� พััสดุหร่อพัาเลททั�งหมดท้�อย่่ภายใต้ใบตราส่ง
สินค้์าของ UPS หนึ�งใบ (“ใบตราส่งสินค้์าของ UPS”) ให้ถุ่อเป็นกำารจัดส่งค์รั�งเด้ยวั กำาร
ขนส่งอาจดำาเนินกำารผู้่านจุดแวัะพัักำระหว่ัางทางใดๆ ท้� UPS เห็นสมค์วัร

เว้ันแต่จะตกำลงกัำนเป็นอย่างอ่�นเป็นลายลักำษัณ์ีอักำษัรก่ำอนกำารรับพััสดุเข้าระบบ กำาร
บริกำารท้�จัดหาให้โดย UPS นั�นจำากัำดเฉพัาะกำารรับของ กำารขนส่ง พัิธิ์้กำารทางศุลกำากำร
เท่าท้�จะสามารถุทำาได้ และกำารส่งมอบของท้�ต้องจัดส่ง ผู้่้ส่งรับทราบว่ัากำารจัดส่งจะ
ถุ่กำรวัมเข้ากัำบกำารจัดส่งของผู้่้ส่งรายอ่�นสำาหรับกำารขนส่ง และ UPS อาจไม่ตรวัจสอบ
กำารเค์ล่�อนย้ายขาเข้าและขาออกำของกำารจัดส่งแต่ละรายกำารท้�ศ่นย์จัดกำารทั�งหมด

สัินค้าที่่�ได้รับัการัจัดการัและข้้อจำากัดในการัให้บรักิารั
UPS ให้บริกำารขนส่งสินค้์าทั�วัไป ตามปกำติท้�กำำาหนดไว้ั โดยอย่่ภายใต้ข้อจำากัำดดังต่อไป
น้�:

(i)  ภายใต้ข้อกำำาหนดและเง่� อนไขท้�เก้ำ�ยวัข้องกัำบ UPS Worldwide Express Freight 
Services ด้านล่าง ห้ามให้บริกำารขนส่งพััสดุหร่อสิ�งของใด ๆ ท้�ม้นำาหนักำจริงเกิำน 
70 กิำโลกำรัม (หร่อ 150 ปอนด์) หร่อยาวัเกิำน 274 เซนติเมตร (หร่อ 108 นิ�วั) หร่อ
รวัมทั�งหมด 400 เซนติเมตร (หร่อ 157 นิ�วั) ตามค์วัามยาวัและเส้นรอบวังรวัมกัำน 
หากำพับในระบบ UPS จะม้ค่์าธิ์รรมเน้ยมเพัิ�มเติมดังต่อไปน้�: เกิำนนำาหนักำส่งสุด 
เกิำนค์วัามยาวัส่งสุด หร่อเกิำนขนาดส่งสุด พัาเลท UPS Worldwide Express Freight 

Services ท้�เกิำนข้ดจำากัำดขนาดและนำาหนักำส่งสุดตามท้�กำำาหนดไว้ั (ในค์่่ม่อกำาร
บริกำารและอัตราค่์าบริกำารของ UPS) ท้� ups.com® จะไม่ได้รับกำารยอมรับสำาหรับ
กำารขนส่งและจะถุ่กำส่งกำลับไปยังผู้่้ส่ง หากำพับในระบบ UPS 

(ii) ห้ามให้บริกำารขนส่งพััสดุหร่อสิ�งของใด ๆ ท้�ม้ม่ลค่์าตามจริงเกิำน 50,000 ดอลลาร์
สหรัฐต่อช้ิ�น (หร่อเท้ยบเท่าในสกำุลเงินท้องถิุ�น); หร่อ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อพัา
เลท (หร่อเท้ยบเท่าในสกำุลเงินท้องถิุ�น) สำาหรับกำารจัดส่ง UPS Worldwide Express 
Freight Services 

(iii) ห้ามให้บริกำารในกำารขนส่งพััสดุหร่อพัาเลทท้�ม้สิ�งของต้องห้ามท้�ระบุไว้ัใน
เว็ับไซต์ของ UPS (ups.com®) ซึ�งรวัมถึุงแต่ไม่จำากัำดเพั้ยง สิ�งของท้�ม้ม่ลค่์าผิู้ดปกำติ 
(เช้่น เหร้ยญ สกำุลเงิน แสตมป์ ตราสารท้�เปล้�ยนม่อได้ (ยกำเว้ันเช็้ค์) ธิ์นาณัีติ) 
และสินค้์าอันตราย อ้างอิงถึุงค์่่ม่อกำารบริกำารและอัตราค่์าบริกำารของ UPS 
สำาหรับข้อม่ลเพัิ�มเติมเก้ำ�ยวักัำบสินค้์าอันตราย ภายใต้กำฎหมายท้�บังคั์บใช้้ สินค้์า
บางอย่างสามารถุขนส่งได้ภายใต้เง่� อนไขท้�กำำาหนดเท่านั�น  และสินค้์าบาง
รายกำารไม่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งทางอากำาศ

(iv) โดยทั�วัไป UPS ไม่ได้ให้บริกำารขนส่งสินค้์าท้�เป็นสัตว์ัม้ช้้วิัต UPS จะยอมรับกำาร
ขนส่งสัตว์ัท้�ม้ช้้วิัตตามข้อยกำเว้ันเท่านั�น กำารขนส่งสำาหรับกำารขนส่งท้�ม้สัตว์ัม้
ช้้วิัตนั�นม้ข้อจำากัำด จะต้องม้กำารจัดเตร้ยมไว้ัล่วังหน้า และเช้่นเด้ยวักัำบกำารขนส่ง
อ่�นๆ ทั�งหมด โดยจะดำาเนินกำารตามข้อกำำาหนดและเง่�อนไขท้�ระบุไว้ัในค์่่ม่อกำาร
บริกำารและอัตราค่์าบริกำารของ UPS

(v) UPS ไม่ม้บริกำารป้องกัำนสำาหรับกำารขนส่งสินค้์าท้�เน่าเส้ยง่ายหร่อสินค้์าโภค์ภัณีฑ์์
ท้�ต้องกำารกำารป้องกัำนจากำค์วัามร้อนหร่อค์วัามเย็น สินค้์าดังกำล่าวัจะได้รับกำาร
ยอมรับสำาหรับกำารขนส่งโดยผู้่้ส่งจะเป็นผู้่้รับค์วัามเส้�ยงต่อค์วัามเส้ยหายใด ๆ ท้�
เกิำดขึ�นจากำกำารขนส่งแต่เพั้ยงผู้่้เด้ยวั

(vi) จะไม่ม้กำารให้บริกำารในกำารขนสง่สิ�งของใดๆ ท้�ผู้ิดฎหมายหรอ่ข้อบังคั์บท้�ใช้้บังคั์บ
ในประเทศต้นทางหร่อปลายทาง หร่อตามท้� UPS อาจกำำาหนดว่ัาสินค้์าใดบ้างท้�
ห้ามขนส่งตามดุลยพัินิจของ UPS แต่เพั้ยงผู้่้เด้ยวั สิ�งของต้องห้ามท้�พับในระบบ
เค์ร่อข่ายของ UPS หร่อสิ�งของท้�ถุ่กำจำากัำดซึ�งไม่ได้จัดเตร้ยมอย่างเหมาะสมตาม
ระเบ้ยบข้อบังคั์บท้�ม้อำานาจจะม้ค่์าธิ์รรมเน้ยมเพัิ�มเติมสำาหรับสิ�งของต้องห้าม 
UPS ขอสงวันสิทธิ์ิ�ในกำารพัิจารณีาตามดุลยพัินิจแต่เพ้ัยงผู้่้เด้ยวัและไม่จำากัำดใน
กำารกำำาจัด ส่งต่อเจ้าหน้าท้� หร่อส่งค่์นพััสดุดังกำล่าวัไปยังผู้่้ส่งโดยท้�ผู้่้ส่งเป็นผู้่้
ออกำค่์าใช้้จ่ายเอง ค่์าใช้้จ่ายดังกำล่าวัจะถุ่กำเร้ยกำเก็ำบเป็นค่์าใช้้จ่ายเพัิ�มเติมจากำ
ค่์าใช้้จ่ายอ่�น ๆ ท้�เก้ำ�ยวัข้องทั�งหมด รวัมทั�งค่์าธิ์รรมเน้ยมกำารกำำาจัดทั�งหมด 

ผู้่้ส่งจะต้องรับผู้ิดช้อบต่อค์วัามถุ่กำต้องและค์วัามสมบ่รณี์ของรายกำารสินค้์าท้�แนบไว้ั
ในใบตราส่งสินค้์าและตรวัจสอบให้แน่ใจว่ัาของทั�งหมดม้ข้อม่ลกำารติดต่อท้�เพั้ยงพัอ
สำาหรับผู้่้ส่งและผู้่้รับของ ของท้�จัดส่งจะต้องได้รับกำารบรรจุห้บห่อ ทำาเค์ร่�องหมาย 
และติดฉลากำ ม้กำารอธิ์ิบายและจัดประเภทสิ�งท้�บรรจุอย่่ และม้เอกำสารประกำอบท้�อาจ
จำาเป็น (ในแต่ละกำรณ้ี) เพั่� อให้เหมาะสมกัำบกำารขนส่งและเพั่� อให้เป็นไปตามข้อ
กำำาหนดของค์่่ม่อกำารบริกำารและอัตราค่์าบริกำารและกำฎหมายท้�ใช้้บังคั์บ

ค่าธรัรัมเนย่มพิ่ัสัดุข้นาดใหญ่
ม้ค่์าใช้้จ่ายเพัิ�มเติมสำาหรับพััสดุท้�พัิจารณีาว่ัาม้ขนาดใหญ่ พััสดุท้�พัิจารณีาว่ัาเป็น 
“พััสดุขนาดใหญ่” ค่์อ พััสดุท้�ม้ค์วัามยาวักัำบเส้นรอบพััสดุ [(2 x กำว้ัาง) + (2 x ส่ง)] รวัม
กัำนมากำกำว่ัา 300 ซม. (118 นิ�วั) แต่ไม่เกิำนขนาดส่งสุดของ UPS ท้� 400 ซม. (157 นิ�วั) พััสดุ
ขนาดใหญ่ท้�จัดส่งจะต้องม้นำาหนักำท้�เร้ยกำเก็ำบเงินได้ขั�นตำาท้� 40 กิำโลกำรัม (90 ปอนด์)

ข้อกำำาหนดและเง่�อนไขกำารบริกำาร
ม้ผู้ลบังคั์บใช้้วัันท้� 26 มิ.ย. 2022
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(ต่ิอ)

โดยจะไม่ม้กำารคิ์ดค่์าธิ์รรมเน้ยมกำารจัดกำารเพัิ�มเติม เม่� อม้กำารคิ์ดค่์าธิ์รรมเน้ยม
แพั็ค์เกำจขนาดใหญ่

ค่าธรัรัมเนย่มการัเกินข้ด่จำากัดสั่งสัุด
พััสดุท้�ม้นำาหนักำหร่อขนาดเกิำนข้ดจำากัำดท้�กำำาหนดไว้ัในข้อกำำาหนดและเง่� อนไขกำาร
บริกำาร ("รายกำารท้�ไม่ยอมรับสำาหรับกำารขนส่ง") จะม้ค่์าธิ์รรมเน้ยมเพัิ�มเติมสำาหรับ
รายกำารใดรายกำารหนึ�งต่อไปน้�: เกิำนนำาหนักำส่งสุด เกิำนค์วัามยาวัส่งสุด หร่อเกิำนขนาด
ส่งสุด ค่์าธิ์รรมเน้ยมดังกำล่าวันั�นเป็นค่์าใช้้จ่ายเพัิ�มเติมจากำค่์าใช้้จ่ายอ่�นๆ ท้�เก้ำ�ยวัข้อง
ทั�งหมด ซึ�งรวัมถึุงแต่ไม่จำากัำดเพั้ยงค่์าบริกำารแพ็ัค์เกำจขนาดใหญ่

ค่าดำาเนินการัจัดการัเพิิ่�มเติิม
จะม้กำารประเมินค่์าธิ์รรมเน้ยมกำารจัดกำารเพัิ�มเติมสำาหรับพััสดุใดๆ ท้�ต้องม้กำาร
จัดกำารพัิเศษั ตามท้�กำำาหนดโดย UPS และตามดุลยพัินิจของ UPS แต่เพั้ยงผู้่้เด้ยวั ซึ�ง
รวัมถึุงแต่ไม่จำากัำดเพ้ัยง:

(i)  สิ�งของใดๆ  ท้�ถุ่กำห่อหุ้มอย่่ในบรรจุภัณีฑ์์ขนส่งชั้�นนอกำท้�ทำาจากำโลหะ , ไม้ , 
พัลาสติกำแข็ง, พัลาสติกำอ่อน (เช้่น ถุุงพัลาสติกำ) หร่อโฟมสไตร้นท้�ขยายตัวั (เช้่น 
สไตโรโฟม)

(ii) สิ�งของร่ปทรงกำระบอกำใดๆ เช้่น ถัุงบาร์เรล กำลอง ถัุงนำา หร่อยางรถุ ซึ�งไม่
สามารถุห้อหุ้มอย่่ในภาช้นะในกำารขนส่งแบบกำระดาษัแข็งล่กำฟ่กำได้

(iii) พััสดุใด ๆ ท้�ม้ด้านท้�ยาวัท้�สุดเกิำน 122 เซนติเมตร (หร่อ 48 นิ�วั) หร่อด้านท้�ยาวั
ท้�สุดเป็นอันดับสองเกิำน 76 เซนติเมตร (หร่อ 30 นิ�วั) 

(iv) พััสดุใด ๆ ท้�ม้นำาหนักำจริงมากำกำว่ัา 32 กิำโลกำรัม (หร่อ 70 ปอนด์) และ

(v) พััสดุแต่ละช้ิ�นท้�ไม่รวัมกำารขนส่งของ UPS Worldwide Express Freight Services ซึ�งนำา
หนักำเฉล้�ยต่อห้บห่อมากำกำว่ัา 32 กิำโลกำรัม (หร่อ 70 ปอนด์) และไม่ได้ระบุนำาหนักำ
ของพััสดุแต่ละช้ิ�นไว้ัในระบบกำารจัดส่งท้�ใช้้ของ UPS

UPS ขอสงวันสิทธิ์ิ�ในกำารประเมินค่์าธิ์รรมเน้ยมสำาหรับพััสดุใด ๆ ท้�ต้องใช้้กำารจัดกำาร
พัิเศษัตามดุลยพัินิจของ UPS แต่เพั้ยงผู้่้เด้ยวั

ค่าธรัรัมเนย่มการัจัดการัพิ่าเลที่ข้นาดใหญ่
ค่์าบริกำารเพัิ�มเติมสำาหรับกำารจัดกำารพัาเลทขนาดใหญ่จะนำาไปใช้้กัำบพัาเลทของ 
UPS  Wor ldwide  Express  Fre ight  Servi ces  ท้� จัดอ ย่่ ในประเภทขนาดใหญ่  
พั า เ ล ท พิั จ า ร ณี า ว่ั า ม้ ข น า ด ใ ห ญ่ เ ม่� อ ข น า ด เ กิำ น เ กำ ณี ฑ์์ ท้� กำำา ห น ด ไ ว้ั ท้ 
https://www.ups.com/assets/resources/media/wwef_max_dim.pdf

พัาเลท UPS Worldwide Express Freight Services พัาเลทอย่่ภายใต้ข้อจำากัำดขนาดส่งสุด 
( ซึ� ง แ ต กำ ต่ า ง กัำ น ไ ป ต า ม ต้ น ท า ง แ ล ะ ป ล า ย ท า ง )  ต า ม ท้� กำำา ห น ด ไ ว้ั ใ น 
https://www.ups.com/assets/resources/media/wwef_max_dim.pdf พัาเลทท้�เกิำนข้อจำากัำด
ด้านขนาดเหล่าน้�ต้องได้รับกำารอนุมัติล่วังหน้าจากำ UPS และจะต้องเส้ยค่์าบริกำารกำาร
จัดกำารพัาเลทขนาดใหญ ่หากำ UPS ให้กำารบริกำาร

การัอัปโหลดข้้อม่ล PLD ติามกำาหนดเวลา
ผู้่ส้ง่ต้องอัปโหลดรายละเอ้ยดระดับพััสดุ (“PLD”) ใหแ้ก่ำ UPS ตามกำำาหนดเวัลา หากำไมไ่ด้
อัปโหลดข้อมล่ PLD ตามกำำาหนดเวัลา จะไมส่ามารถุใช้บ้ริกำารของ UPS บางอยา่งได้ ซึ�ง
รวัมถึุงแต่ไมจ่ำากัำดเพั้ยงบริกำารใบแจ้งหน้�แบบไร้เอกำสารและกำารรับประกัำนบริกำาร กำาร
อัปโหลดขอ้มล่ PLD ตามกำำาหนดเวัลาตามท้�ใช้ใ้นข้อกำำาหนดเหล่าน้�หมายถึุง กำารสง่ขอ้มล่ 
PLD ท้�เก้ำ�ยวัข้องทั�งหมดทางอิเล็กำทรอนกิำสไ์ปยงั UPS ตามระยะเวัลาหรอ่ก่ำอนเวัลาท้�จัดสง่
พััสดุไปยัง UPS ข้อม่ล PLD รวัมถึุงแต่ไม่จำากัำดเพั้ยงช้่�อและนามสกำุลของผู้่้รับ ท้�อย่่ท้�
สมบ่รณีส์ำาหรบัจัดสง่ และขนาดและนำาหนกัำของพััสดทุ้�จะจัดสง่

กำารระบุท้�อย่่อ้เมลของผู้่้รับหร่อผู้่้รับท้�เก้ำ�ยวัข้องในข้อม่ล PLD สำาหรับกำารจัดส่ง (“ท้�อย่่
อ้เมล PLD”) ผู้่ส้ง่รับทราบและยินยอมให้ UPS สง่กำารแจ้งเต่อนท้�เก้ำ�ยวัข้องกัำบกำารส่งมอบ
สนิค้์าดังกำล่าวัไปยงัท้�อย่อ้่เมล PLD ท้�เก้ำ�ยวัข้องของกำารจัดสง่ และอาจใช้้ท้�อย่อ้่เมล PLD 
ดังกำล่าวัตามประกำาศค์วัามเป็นส่วันตัวัของ UPS ท้�ม้ผู้ลบังคั์บใช้้ในเวัลาท้�จัดส่งตาม
ขอบเขตท้�กำฎหมายอนุญาต ผู้่้ส่งรับประกัำนว่ัา (i) ได้รับกำารแจ้งและให้ค์วัามยินยอม
เฉพัาะจากำบุค์ค์ลท้�เก้ำ�ยวัข้องกัำบท้�อย่่อ้เมล PLD แต่ละรายกำารเพ่ั�อรับกำารแจ้งเต่อนท้�
เก้ำ�ยวัขอ้งกัำบกำารจัดสง่พััสดดัุงกำล่าวัและสำาหรบักำารใช้ง้านท้�อย่อ้่เมล PLD โดย UPS ตาม
ประกำาศเก้ำ�ยวักัำบค์วัามเป็นส่วันตัวัของ UPS ม้ผู้ลบังคั์บใช้้ ณี เวัลาท้�จัดส่งในขอบเขตท้�
กำฎหมายอนญุาต และ (ii) ท้�อย่อ้่เมล PLD นั�นถุก่ำต้องและได้รบักำารค์วับค์มุโดยผู้่รั้บหร่อ
ผู้่้รับท้�เก้ำ�ยวัข้องสำาหรับกำารจัดสง่ท้�เก้ำ�ยวัข้อง ผู้่้สง่จะต้องปกำป้อง ช้ดใช้้ค่์าเส้ยหาย และ
ปกำปอ้ง UPS ทั�งบรษัิัทหลักำและบรษัิัทในเค์ร่อ เจ้าหนา้ท้� กำรรมกำาร พันกัำงาน ตัวัแทน และ
ผู้่ส่้บทอดและผู้่ม้อบหมาย ต่อค์วัามรบัผู้ดิช้อบ ค์วัามส่ญเส้ย ค์วัามเสย้หาย ต้นทนุ และ
ค่์าใช้จ่้ายใด ๆ ทั�งหมด (รวัมถึุงค่์าธิ์รรมเนย้มทางกำฎหมายตามสมค์วัร) ในลักำษัณีะใด ๆ 
ท้�เกิำดขึ�นหร่อได้รับค์วัามเด่อดร้อนจากำค์วัามเส้ยหายท้�เกิำดขึ�นจากำหร่อเป็นผู้ลมาจากำ
กำารละเมดิกำารรับประกัำนในบทลงโทษัก่ำอนหนา้

บรักิารัใบแจ้งหน่�แบบไรัเ้อกสัารัข้อง UPS 
บริกำารใบแจ้งหน้�แบบไร้เอกำสารของ UPS เป็นทางเล่อกำแก่ำผู้่้ส่งให้ม้ใบแจ้งหน้�กำารค้์า
อิเล็กำทรอนิกำส์ ซึ�งม้ข้อม่ลธุิ์รกำรรมกำารขายสินค้์าท้�เตร้ยมไว้ั บริกำารน้�จะช้่วัยให้ผู้่้ส่ง
สามารถุเร่งพิัธิ์้กำารทางศุลกำากำรของกำารจัดส่งระหว่ัางประเทศของตนได้ และพัร้อม
ให้บริกำารสำาหรับผู้่้ส่งท้�ลงทะเบ้ยนกัำบ UPS ล่วังหน้าก่ำอนกำารจัดส่ง

กำารใช้้บริกำารใบแจ้งหน้�แบบไร้เอกำสารของ UPS ผู้่้จัดส่งอนุญาตให้ UPS ใช้้หัวัจดหมาย
และลายเซ็นอิเล็กำทรอนิกำสข์องผู้่้สง่เพ่ั�อจัดทำาใบแจ้งหน้�กำารค้์าท้�แท้จรงิ ถุก่ำต้อง และไม่
ใช้้กำระดาษัท้�ระบุถึุงธุิ์รกำรรมกำารขายของผู้่้ส่งให้กัำบผู้่้ซ่�อท้�จำาเป็นสำาหรับกำารเร่งรัดให้
สอดค์ล้องกัำบกำฎหมายว่ัาด้วัยกำารสง่ออกำและพัธิิ์ก้ำารทางศลุกำากำรของกำารขนสง่ระหว่ัาง
ประเทศ

ผู้่้ส่งต้องระบุข้อม่ลใบแจ้งหน้�ทางกำารค้์าทั�งหมด เพั่�อให้แน่ใจว่ัาใบแจ้งสินค้์าแบบไร้
เอกำสารม้ค์วัามถุ่กำต้องและค์รบถุ้วันสมบ่รณี์  ผู้่้จัดส่งจะต้องอัปโหลดข้อม่ลราย
ละเอ้ยดระดับพััสดุ (PLD) ตามกำำาหนดเวัลา เพั่�อใช้้บริกำารน้� ข้อม่ล PLD รวัมถึุงแต่ไม่
จำากัำดเพั้ยงช้่�อและนามสกำุลของผู้่้รับ ท้�อย่่ท้�สมบ่รณ์ีสำาหรับจัดส่ง และขนาดและนำา
หนักำของพััสดุท้�จะจัดส่ง หากำไม่ได้อัปโหลดข้อม่ล PLD ตามกำำาหนดเวัลา  จะไม่
สามารถุใช้้บริกำารของ UPS บางอย่างได้ กำารอัปโหลดข้อม่ล PLD ตามกำำาหนดเวัลาตาม
ท้� ใช้้ในข้อกำำาหนดเหล่าน้�หมายถึุง  กำารส่งข้อม่ล  PLD ท้� เ ก้ำ�ยวัข้องทั� งหมดทาง
อิเล็กำทรอนิกำส์ไปยัง UPS ตามระยะเวัลาหร่อก่ำอนเวัลาท้�จัดส่งพััสดุไปยัง UPS ข้อม่ล 
PLD รวัมถึุงแต่ไม่จำากัำดเพ้ัยงช้่�อและนามสกุำลของผู้่้รับ ท้�อย่่ท้�สมบ่รณี์สำาหรับจัดส่ง 
และขนาดและนำาหนักำของพััสดุท้�จะจัดส่ง

ข้อกำำาหนดและเง่�อนไขกำารบริกำาร 

ข้อกำำาหนดและเง่�อนไขกำารบริกำาร
ม้ผู้ลบังคั์บใช้้วัันท้� 26 มิ.ย. 2022
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(ต่ิอ)

UPS Import Control®

บรกิำารค์วับค์มุกำารนำาเขา้ของ UPS ช้ว่ัยใหผู้้่ส้ง่สามารถุดำาเนนิกำารกัำบกำารนำาเขา้สนิค้์า รวัม
ถึุงใบแจ้งหน้�ทางกำารค้์าได้ ผู้่ส้ง่อาจใช้บ้รกิำารค์วับคุ์มกำารนำาเขา้ของ UPS เพั่�อสร้างฉลากำ
นำาเข้าแบบพัิมพ์ั ฉลากำนำาเข้าอิเล็กำทรอนิกำส์ กำารพัิมพั์และส่งฉลากำกำารนำาเข้าทาง
ไปรษัณ้ีย์ เพั่�อมอบให้กัำบผู้่้ส่งของของท้�ต้องจัดส่ง กำารค์วับคุ์มกำารนำาเข้าของ UPS ใช้้
เฉพัาะในประเทศท้�ม้บริกำารรับพััสดุของ UPS ค่์าใช้้จ่ายเพัิ�มเติมสำาหรับฉลากำค์วับคุ์ม
กำารนำาเขา้ของ UPS แต่ละใบตามท้�ระบุไว้ัในอัตราค่์าบริกำารของ UPS ท้�มผู้้ลบังคั์บใช้ ้ณี 
เวัลาท้�มก้ำารคิ์ดค่์าธิ์รรมเนย้ม 

กำารค์วับค์ุมกำารนำาเข้าของ UPS ให้บริกำารสำาหรับพััสดุและพัาเลทท้�ดำาเนินกำารผู้่าน 
WorldShip®, UPS CampusShip®, UPS Internet Shipping, หรอ่ UPS Developer Kit และสำาหรบัพััสดุ
เท่านั�นท้�ดำาเนินกำารผู้า่น WorldShip หรอ่โซลชั่้น UPS Ready® ท้�ได้รบัอนมุติั

พััสดุท้�ม้สิ�งของบางอย่างไม่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งและ UPS ไม่ให้บริกำารค์วับค์ุมกำารนำา
เขา้ของ UPS ซึ�งรวัมถึุงแต่ไมจ่ำากัำดเพัย้งกำารจัดสง่วััสดอัุนตรายท้�ต้องใช้เ้อกำสารกำารจัดสง่
หร่อกำารจัดส่งอาวุัธิ์ท้�ต้องใช้้บริกำารย่นยันกำารจัดส่ง ไม่ม้บริกำารส่งสินค้์าเก็ำบเงินปลาย
ทาง (C.O.D.) สำาหรับกำารจัดสง่กำารค์วับคุ์มกำารนำาเขา้ของ UPS

ม่ลค่์าตามจริงหร่อม่ลค่์าท้�ประกำาศไว้ัส่งสุดสำาหรับกำารจัดส่งกำารค์วับค์ุมกำารนำาเข้า
ของ UPS ค่์อ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อพััสดุและ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อพัาเลท โดย
ม้เง่�อนไขว่ัากำารค์วับคุ์มกำารนำาเข้าของ UPS ของพััสดุหร่อพัาเลทท้�ม้ม่ลค่์าตามจริง
หร่อท้�ประกำาศไว้ัเกิำน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้่้ส่งต้องแน่ใจว่ัาได้จัดทำากำารสรุปกำารจัด
ส่งท้�ม้ม่ลค่์าส่งของ UPS และลงนามโดยพันักำงานขับรถุของ UPS เม่�อส่งพััสดุหร่อพัา
เลทให้กัำบ UPS หากำไม่ได้รับกำารสรุปกำารจัดส่งท้�ม้ม่ลค่์าส่งท้�ม้กำารลงนาม ม่ลค่์าตาม
จริงหร่อม่ลค่์าท้�ประกำาศส่งสุดของพััสดุแต่ละช้ิ�นหร่อแต่ละพัาเลทดังกำล่าวัจะถุ่กำ
จำากัำดไว้ัท้� 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ฉลากสั่งคืนแบบพิิ่มพ์ิ่; ฉลากสั่งคืนที่างอิเล็กที่รัอนิกสั์; พิ่ิมพิ่์และสั่งฉลากสั่งคืน
ที่างไปรัษณีย่ ์
สามารถุส่งค่์นของท้�จัดส่งได้จากำท้�อย่่โดยใช้้ฉลากำส่งค่์นแบบพัิมพั์ ฉลากำส่งค่์นทาง
อิเล็กำทรอนิกำส์ และกำารพัิมพั์และส่งฉลากำส่งค่์นทางไปรษัณี้ย์

ม่ลค่์าตามจริงหร่อม่ลค่์าท้�ประกำาศส่งสุดสำาหรับกำารจัดส่งพัร้อมฉลากำส่งค่์นแบบ
พัิมพั์ ฉลากำส่งค่์นอิเล็กำทรอนิกำส์ หร่อกำารพัิมพั์และส่งฉลากำส่งค่์นทางไปรษัณ้ีย์
ภายในประเทศแต่ละรายกำารค่์อ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อพััสดุหร่อพัาเลท

ม่ลค่์าตามจริงหร่อม่ลค่์าท้�ประกำาศไว้ัส่งสุดสำาหรับกำารจัดส่งพัร้อมฉลากำส่งค่์นแบบ
พัิมพั์ ฉลากำส่งค่์นอิเล็กำทรอนิกำส์ หร่อกำารพิัมพั์และส่งฉลากำส่งค่์นทางไปรษัณ้ีย์ ค่์อ 
50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อพััสดุและ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อพัาเลท โดยม้เง่�อนไข
ว่ัากำารนำาเข้าดังกำล่าวัท้�ม้ม่ลค่์าตามจริงหร่อท้�ประกำาศไว้ัเกิำน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้่้
ส่งต้องแน่ใจว่ัาได้จัดทำากำารสรุปกำารจัดส่งท้�ม้ม่ลค่์าส่งของ UPS และลงนามโดย
พันักำงานขับรถุของ UPS เม่�อส่งพััสดุหร่อพัาเลทให้กัำบ UPS หากำไม่ได้รับกำารสรุปกำาร
จัดส่งท้�ม้ม่ลค่์าส่งท้�ม้กำารลงนาม ม่ลค่์าตามจริงหร่อม่ลค่์าท้�ประกำาศส่งสุดสำาหรับ
พััสดุแต่ละช้ิ�นหร่อแต่ละพัาเลทดังกำล่าวัจะถุ่กำจำากัำดไว้ัท้� 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เม่�อจัดส่งแล้วั สำาหรับกำารส่งค่์นจะม้กำารเร้ยกำเก็ำบค่์าธิ์รรมเน้ยมตามอัตราท้�ค์ำานวัณี
จากำจุดนัดรับไปยังปลายทางผู่้านบริกำารท้�เล่อกำ จะม้กำารประเมินค่์าใช้้จ่ายเพัิ�มเติม
สำาหรับกำารจัดส่งพัร้อมฉลากำส่งค่์นแบบพัิมพั์ ฉลากำส่งค่์นอิเล็กำทรอนิกำส์ และกำาร
พัิมพั์และส่งฉลากำส่งค่์นทางไปรษัณี้ย์ เม่�อม้กำารร้องขอ ค่์าใช้้จ่ายท้�เก้ำ�ยวัข้องจะเป็น
ไปตามท้�กำำาหนดไว้ัในอัตราค่์าบริกำารของ UPS ท้�ม้ผู้ลบังคั์บใช้้ ณี เวัลาท้�ม้กำารคิ์ดค่์า
ธิ์รรมเน้ยม

พิ่ยายามสั่งสัามครัั�งโดยไม่มค่่าใช้้จ่ายเพิิ่�มเติิม
หากำ UPS ไม่สามารถุดำาเนินกำารจัดส่งให้เสร็จสิ�นได้ จะม้กำารแจ้งเต่อนไว้ัท้�ท้�อย่่ของ

ผู้่้รับซึ�งระบุว่ัาได้พัยายามจัดส่งแล้วั หลังจากำนั�นในกำารพัยายามส่งพััสดุค์รั�งท้�สอง
และค์รั�งท้�สาม หากำจำาเป็น จะไม่ม้ค่์าใช้้จ่ายเพัิ�มเติม สำาหรับกำารจัดส่ง UPS Worldwide 
Express Freight Services จะพัยายามจัดส่งเพ้ัยงค์รั�งเด้ยวั ค์วัามพัยายามในกำารจัดส่ง
ค์รั�งต่อไปอาจม้ค่์าใช้้จ่ายเพัิ�มเติม ซึ�งจะเร้ยกำเก็ำบจากำผู้่้รับ

UPS อาจจัดส่งสินค้์าไปยังผู้่้รับหร่อตัวัแทนท้�แท้จริงหร่อท้�ปรากำฏชั้ดของผู้่้รับหร่อ
ตามค์ำาแนะนำาของผู้่้รับ, ไปยังท้�อย่่หร่อตำาแหน่งท้�ระบุในระบบกำารจัดส่งของ UPS, ไป
ยังบุค์ค์ลใด ๆ ท้�อย่่ในท้�อย่่หร่อสถุานท้�ท้�ระบุในระบบกำารจัดส่งของ UPS, ไปยังท้�อย่่
หร่อสถุานท้�อ่�นท้�เหมาะสม, ตามธิ์รรมเน้ยมทางกำารค้์าหร่อกำารใช้้งาน, ตามขั�นตอน
กำารส่งมอบของพันักำงานขับรถุของ UPS หร่อกำารจัดส่งตามขั�นตอนกำารส่งมอบของผู้่้
จัดส่งของ UPS UPS ไม่จำากัำดกำารส่งมอบของท้�ต้องจัดส่งให้กัำบบุค์ค์ลท้�ระบุให้เป็นผู้่้รับ 
UPS อาจใช้้อุปกำรณี์อิเล็กำทรอนิกำส์เพั่�อรับหลักำฐานกำารจัดส่ง และผู้่้ส่งตกำลงว่ัาจะไม่
คั์ดค้์าน UPS ท้�ใช้้สำาเนาท้�พัิมพั์ออกำมาน้�เป็นหลักำฐานเพ้ัยงเพัราะว่ัาได้รับข้อม่ล
เก้ำ�ยวัข้องและจัดเก็ำบในร่ปแบบอิเล็กำทรอนิกำส์

การัจัดการัพิ่เิศษข้องสันิค้าที่่�ไมส่ัามารัถจัดสัง่ได้ ปฏิิเสัธการัสัง่สันิค้าคืน
พััสดทุ้�ถุ่กำปฏิเสธิ์โดยผู้่้รับ หร่อด้วัยเหตผุู้ลอ่�นท้�ไมส่ามารถุจัดสง่ได้ จะเก็ำบไว้ัและ UPS จะ
พัยายามติดต่อผู้่้จัดสง่เพั่�อขอค์ำาแนะนำาเพัิ�มเติม รวัมถึุงกำารสง่ค่์น หากำผู้่้สง่ปฏิเสธิ์กำาร
ค่์นสินค้์า หรอ่ไมส่ามารถุสง่ค่์นสินค้์าใหกั้ำบผู้่้จัดสง่ได้ UPS จะเก็ำบของท้�ต้องจัดสง่ไว้ัเป็น
ระยะเวัลาท้�เหมาะสม ทั�งน้�ขึ�นอย่กั่ำบดลุยพันิจิของ UPS แต่เพั้ยงผู้่้เด้ยวั (ไมเ่กิำนสามสบิ
วััน) และเม่�อได้พัยายามแจ้งใหผู้่้้สง่ทราบตามสมค์วัร UPS ขอสงวันสทิธิ์ิ�ในกำารจัดกำารกัำบ
พััสดหุลังจากำนั�นในลักำษัณีะใดก็ำตามตามดลุยพิันิจของ UPS แต่เพัย้งผู้่เ้ด้ยวั ซึ�งรวัมถึุงแต่
ไมจ่ำากัำดเพ้ัยงกำารกำำาจัดพััสด ุผู้่ส้ง่จะต้องรับผู้ดิช้อบในกำารช้ำาระค่์าใช้จ่้ายทั�งหมด ซึ�งรวัม
ถึุงแต่ไมจ่ำากัำดเพ้ัยง ค่์าธิ์รรมเน้ยมกำารสง่ต่อ กำารกำำาจัด หร่อกำารสง่ค่์น ตลอดจนภาษ้ัและ
อากำรใด ๆ หากำม้ UPS จะไม่รับผิู้ดช้อบต่อกำารเร้ยกำร้องใด ๆ สำาหรับกำารส่ญหายหร่อ
ค์วัามเส้ยหายต่อของท้�จัดสง่ท้�ได้รบักำารปฏิเสธิ์โดยผู้่ส้ง่สำาหรบักำารสง่ค่์น 

การัปฏิิเสัธและการัรัะงับบรักิารั
หากำ UPS ทราบว่ัาของท้�จัดส่งไม่เป็นไปตามข้อจำากัำดหร่อเง่�อนไขข้างต้น UPS อาจ
ปฏิเสธิ์ท้�จะขนส่งพััสดุท้�เก้ำ�ยวัข้อง หากำอย่่ระหว่ัางกำารขนส่ง UPS อาจระงับกำารขนส่ง
และระงับของท้�ต้องจัดส่ง UPS ขอสงวันสิทธิ์ิ�เพัิ�มเติมในกำารจัดกำารกัำบของท้�ต้องจัดส่ง
ในลักำษัณีะใด ๆ ตามดุลยพัินิจของ UPS แต่เพั้ยงผู้่้เด้ยวั และอย่่ภายใต้ค์วัามเส้�ยงและ
ค่์าใช้้จ่ายของผู้่้ส่งแต่เพั้ยงผู้่้เด้ยวั ซึ�งรวัมถึุงแต่ไม่จำากัำดเพั้ยง กำารส่งค่์นไปยังผู้่้ส่ง กำาร
ส่งของไปยังหน่วัยงานของรัฐ หร่อกำารกำำาจัดของท้�ต้องจัดส่งดังกำล่าวั

UPS ยังขอสงวันสิทธิ์ิ�ในกำารปฏิเสธิ์ท้�จะให้บริกำาร ด้วัยเหตุผู้ลอ่�น ๆ สำาหรับกำารจัดส่ง
ใด ๆ ซึ�งโดยเหตุผู้ลของลักำษัณีะของสินค้์า อาจอย่่ในกำารตัดสินของ UPS แต่เพ้ัยงผู้่้
เด้ยวั ม้ดิน สิ�งสกำปรกำ หร่อค์วัามเส้ยหายอ่�น ๆ ต่อกำารขนส่งอ่�น ๆ หร่ออุปกำรณี์ของ 
UPS หร่อท้�บรรจุหร่อห่ออย่างไม่เหมาะสมหร่อไม่ปลอดภัย นอกำจากำน้� UPS ขอสงวัน
สิทธิ์ิ�ท้�จะปฏิเสธิ์ท้�จะให้บริกำารสำาหรับกำารจัดส่งใด ๆ ท้�ให้จัดส่งไปยังหร่อจากำสถุานท้�
ใด ๆ หร่อเพั่�อจัดเตร้ยมบริกำารทางเล่อกำ เม่�อพัิจารณีาตามดุลยพัินิจของ UPS แต่เพั้ยง
ผู้่้เด้ยวัว่ัาไม่ปลอดภัยหร่อค่์าใช้้จ่ายส่งหร่อไม่สามารถุให้บริกำารได้จริง

UPS อาจเล่อกำท้�จะระงับกำารขนส่งของท้�ต้องจัดส่งใด ๆ หากำพับว่ัาของท้�ต้องจัดส่งไม่
เป็นท้�ยอมรับสำาหรับกำารขนส่งด้วัยเหตุผู้ลใดๆ ก็ำตาม หากำ UPS ไม่สามารถุส่งผู้ลใด ๆ 
ในค์วัามพัยายามในกำารจัดสง่ค์รั�งท้�สาม หากำผู้่้รับสินค้์าปฏิเสธิ์ท้�จะรับของ หร่อหากำไม่
สามารถุเร้ยกำเก็ำบเงินจากำผู้่้รับได้ ผู้่้สง่จะต้องรับผู้ิดช้อบในกำารช้ำาระค่์าใช้้จ่ายทั�งหมดท้�
เกิำดจากำกำารระงับกำารขนส่งดังกำล่าวั โดยค์ำานวัณีตามอัตราค่์าบริกำารของ UPS ปัจจุบัน
ในขณีะนั�น ซึ�งรวัมถึุงแต่ไมจ่ำากัำดเพั้ยง ค่์าสง่ต่อ กำารกำำาจัด หร่อกำารค่์นค่์าขนสง่ ตลอด
จนอากำรหร่อภาษ้ัใด ๆ ถุ้าม้
ผู้่้จัดส่งจะต้องรับผิู้ดช้อบต้นทุนและค่์าใช้้จ่ายของ UPS ตามสมค์วัร (รวัมถึุงกำารจัด
เก็ำบ) สำาหรับค์วัามส่ญเส้ย ภาษ้ัและอากำรศุลกำากำรท้� UPS อาจได้รับ และกำารเร้ยกำร้อง

ข้อกำำาหนดและเง่�อนไขกำารบริกำาร
ม้ผู้ลบังคั์บใช้้วัันท้� 26 มิ.ย. 2022
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(ต่ิอ)

ทั�งหมดท้�เกิำดขึ�นกัำบ UPS เน่�องจากำกำารจัดส่งไม่เป็นไปตามข้อจำากัำดหร่อเง่�อนไขใน 
สินค้์าท้�ได้รับกำารจัดกำารและข้อจำากัำดในกำารให้บริกำารข้างต้น หร่อเน่� องจากำกำาร
ปฏิเสธิ์หร่อระงับกำารขนส่งหร่อกำารส่งค่์นของโดย UPS ตามข้อกำำาหนดเหล่าน้�

UPS จะไม่รับผู้ิดหร่อรับผู้ิดช้อบต่อกำารส่ญหายหร่อค์วัามเส้ยหายของของท้�จัดส่งหร่อ
สิ�งของใด ๆ ท้� UPS ไม่ได้รับอนุญาตให้ยอมรับ ซึ�ง UPS ระบุว่ัาจะไม่ยอมรับหร่อ UPS ม้
สิทธิ์ิ�ท้�จะปฏิเสธิ์ หากำ UPS ระงับบริกำารตามท้�กำำาหนดไว้ัในข้อกำำาหนดน้� ผู้่้ช้ำาระค่์า
ขนส่งจะไม่ม้สิทธิ์ิได้รับเงินค่์น กำารยอมรับกำารขนส่งของใด ๆ ท้�  UPS ไม่ยอมรับ
สำาหรับกำารขนส่งหร่อผู้่้ส่งรายใดท้�ถุ่กำห้ามไม่ให้ขนส่ง ไม่ถุ่อเป็นกำารเพัิกำเฉยต่อข้อ
กำำาหนดใด ๆ ของเง่�อนไขหล่าน้�หร่อเง่�อนไขท้�กำำาหนดไว้ัในค์่่ม่อกำารบริกำารและอัตรา
ค่์าบริกำารหร่อใน ups.com®

การัเก็บไว้รัอให้มารับัและเก็บไว้ที่่�ศ่นย์บรักิารัในพิ่ื�นที่่�
ในขณีะท้�ผู้่้ส่งมอบหมายให้ UPS ส่งพััสดุ ผู้่้ส่งอาจขอให้ UPS จัดเก็ำบพััสดุภายใน
ประเทศท้�ศ่นย์บริกำารล่กำค้์าของ UPS ท้�กำำาหนด เพั่�อให้ผู้่้รับไปรับเอง สำาหรับกำารจัดส่ง
แต่ละค์รั�ง ผู้่้จัดส่งจะกำรอกำฉลากำระบุท้�อย่่ท้�แสดงค์ำาว่ัา “Hold for Pickup”, ช้่�อผู้่้รับ, 
หมายเลขโทรศัพัท์, ช้่�อผู้่้ติดต่อ และท้�อย่่แบบเต็มของศ่นย์บริกำารล่กำค้์า UPS ท้�กำำาหนด 
นอกำจากำน้� ผู้่้ส่งสามารถุใช้้ฉลากำ Hold for Pickup ของ UPS ท้�ด้านล่างฉลากำระบุท้�อย่่ใน
กำารจัดส่ง กำารเก็ำบไว้ัรอให้มารับไม่สามารถุใช้้กัำบพััสดุระหว่ัางประเทศได้

สำาหรับบริกำาร UPS Worldwide Express Freight Services ผู้่้ส่งอาจขอให้ UPS เก็ำบพััสดุของ
กำารจัดส่ง UPS Worldwide Express Freight Services ไว้ัท้�ศ่นย์ UPS Worldwide Express Freight 
เพั่�อให้ผู้่้รับไปรับ สำาหรับกำารจัดส่งแต่ละค์รั�ง ผู้่้จัดส่งจะกำรอกำฉลากำระบุท้�อย่่ท้�แสดง
ค์ำาว่ัา “Hold for Pickup”, ช้่�อผู้่้รับ, หมายเลขโทรศัพัท์, ช้่�อผู้่้ติดต่อ และท้�อย่่แบบเต็มของ
ผู้่้รับ (ไม่จำาเป็นต้องระบุท้�อย่่ของศ่นย์ UPS Worldwide Express Freight)

UPS จะเก็ำบสินค้์าไว้ัท้�ศ่นย์บริกำารล่กำค้์าของ UPS ท้�กำำาหนดหร่อศ่นย์ UPS Worldwide 
Express Freight และจะพัยายามติดต่อผู้่ร้บัตามหมายเลขโทรศัพัท์ท้�แสดงบนฉลากำ หากำ
ไมม่ารับพัสัดภุายในห้า (5) วัันทำากำารนบัจากำวัันท้�มาถึุงจะถุ่อว่ัาไมส่ามารถุจัดสง่ได้

“ศ่นย์ UPS Worldwide Express Freight” หมายถึุงศ่นย์ของ UPS ท้�ผู้่้ส่งมอบหมายให้ UPS 
ขนส่งพัาเลท UPS Worldwide Express Freight Services และท้�ผู้่้รับสินค้์าหร่อผู้่้รับอ่�น ๆ รับ
พัาเลทสำาหรับกำารจัดส่ง ศ่นย์ UPS Worldwide Express Freight ท้�ให้บริกำารในเอเช้้ย
แปซิฟิกำแสดงอย่่ใน ups.com® ในส่วันท้�ตั�งทั�วัโลกำ

การับรัรัจุพิ่ัสัดุภัณีฑ์์
เป็นค์วัามรับผู้ิดช้อบของผู้่้ส่งท้�จะต้องตรวัจสอบให้แน่ใจว่ัาม้กำารบรรจุพััสดุภัณีฑ์์ท้�
เหมาะสม และสิ�งของภายในได้รับกำารบรรจุ ห่อ และกัำนกำระแทกำอย่างเพั้ยงพัอและ
ปลอดภัยสำาหรับกำารขนส่ง กำารใช้้บรรจุภัณีฑ์์ท้� UPS จัดหาให้ (ซึ�งรวัมถึุงแต่ไม่จำากัำด
เฉพัาะวััสดุ วััสดุสิ�นเปล่อง และค์วัามช่้วัยเหล่อ) ไม่ได้รับประกัำนว่ัาสินค้์าได้รับกำาร
บรรจุอยา่งเพั้ยงพัอสำาหรับกำารขนสง่

เม่�อจัดส่งส่�ออิเล็กำทรอนิกำส์ท้�ม้ข้อม่ลส่วันบุค์ค์ลท้�ละเอ้ยดอ่อน ขอแนะนำาให้ผู้่้ส่งทำา
สำาเนาของข้อม่ลและตั�งค่์าค์วัามปลอดภัยข้อม่ลบนส่�ออิเล็กำทรอนิกำส์ด้วัยกำารเข้า
รหัสหร่อวิัธิ์้กำารทางเทค์โนโลย้อ่�น ๆ UPS จะไม่รับผิู้ดหร่อรับผิู้ดช้อบต่อกำารส่ญเส้ย 
เส้ยหาย หร่อไม่สามารถุเร้ยกำค่์นได้ของข้อม่ลท้�จัดเก็ำบไว้ัในส่�ออิเล็กำทรอนิกำส์ หร่อ
กำารส่ญหายของข้อม่ล

กำารจัดสง่ด้วัยบริกำาร UPS Worldwide Express Freight Services ต้องวัางบนพัาเลท วัางซ้อน
กัำนได้ สามารถุยกำด้วัยรถุฟอร์ค์ลิฟท์ได้ และห่อหุ้มหร่อรัดให้ล่�นไถุล ผู้่้ส่งต้องตรวัจ

สอบให้แน่ใจว่ัาพัาเลทและพััสดุเป็นไปตามกำฎหมายและข้อบังคั์บท้�บังคั์บใช้้ทั�งหมด
ของประเทศต้นทางและปลายทาง

สัิที่ธิในการัติรัวจสัอบ
UPS ขอสงวันสิทธิ์ิ�แต่ไม่ม้ค์วัามจำาเป็นในกำารเปิดและตรวัจสอบกำารขนส่งใด ๆ ท้�มอบ
หมายให้กำารขนส่ง

นอกำจากำน้�  UPS ยังเป็นตัวัแทนขนส่งสินค้์าท้� ได้รับกำารค์วับคุ์มและต้องผู้่าน
กำระบวันกำารคั์ดกำรองและตรวัจสอบค์วัามปลอดภัยโดยตำารวัจสนามบินในท้องท้�และ
หน่วัยงานท้�เก้ำ�ยวัข้องตามกำฎหมายท้องถิุ�น และอาจม้กำารกำำาหนดบทลงโทษัทางแพั่ง
และทางอาญา รวัมถึุงกำารย่ดและกำารขาย สำาหรับกำารกำล่าวัเท็จ ฉ้อฉล หร่อกำารส่ง
วััตถุุระเบิดหร่ออุปกำรณี์ระเบิดโดยไม่ม้อำานาจตามกำฎหมาย

ข้้อกำาหนดสัำาหรับัพิ่ิธ่การัที่างศุลกากรัข้องการัข้นสั่งรัะหว่างปรัะเที่ศ
ผู้่้ส่งต้องจัดเตร้ยมเอกำสารท้�จำาเป็นสำาหรับพัิธิ์้กำารทางศุลกำากำร  ผู้่้ส่งรับรองว่ัา
ข้อค์วัามและข้อม่ลทั�งหมดท้�เก้ำ�ยวัข้องกัำบกำารส่งออกำและนำาเข้าเป็นค์วัามจริงและถุ่กำ
ต้อง โดยกำารจัดเตร้ยมเอกำสารท้�จำาเป็น นอกำจากำน้� ผู้่้ส่งค์วัรทราบว่ัา UPS ยังเป็น
ตัวัแทนขนส่งสินค้์าท้�ได้รับกำารค์วับคุ์มและต้องผู้่านกำระบวันกำารคั์ดกำรองและตรวัจ
สอบค์วัามปลอดภัยโดยตำารวัจสนามบินในท้องท้�และหน่วัยงานท้�เก้ำ�ยวัข้องตาม
กำฎหมายท้องถิุ�น และอาจม้กำารกำำาหนดบทลงโทษัทางแพั่งและทางอาญา รวัมถึุงกำาร
ย่ดและกำารขาย สำาหรับกำารกำล่าวัเท็จ ฉ้อฉล หร่อกำารส่งวััตถุุระเบิดหร่ออุปกำรณ์ี
ระเบิดโดยไม่ม้อำานาจตามกำฎหมาย เม่�อให้ของท้�ต้องจัดส่งกัำบ UPS เม่�อนั�น UPS จะได้
รับแต่งตั�งให้เป็นตัวัแทนในกำารดำาเนินกำารด้านพิัธ้ิ์กำารทางศุลกำากำร หากำม้ UPS ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้่้รับท้�กำำาหนดขึ�นเพ่ั�อวััตถุุประสงค์์ในกำารกำำาหนดตัวัแทนศุลกำากำร
เพั่�อดำาเนินกำารด้านพัิธิ์้กำารทางศุลกำากำร

บทลงโทษัทางศุลกำากำร ค่์าจัดเก็ำบ หร่อค่์าใช้้จ่ายอ่�น ๆ ท้�เกิำดจากำกำารกำระทำาของ
ศุลกำากำรหร่อค์วัามผู้ิดพัลาดของผู้่้ส่งหร่อผู้่้รับในกำารจัดเตร้ยมเอกำสารท้�เหมาะสม
หร่อเพ่ั�อขอรับใบอนุญาตท้�จำาเป็นจะถุ่กำเร้ยกำเก็ำบจากำผู้่้รับพัร้อมกัำบอากำรหร่อภาษ้ัท้�
เก้ำ�ยวัข้อง ผู้่้จัดส่งจะต้องรับผู้ิดช้อบในกำรณี้ท้�ผู้่้รับไม่ช้ำาระเงิน UPS ให้บริกำารนายหน้า
โดยไม่ม้ค่์าใช้้จ่ายเพิั�มเติมสำาหรับพัิธิ์้กำารทางศุลกำากำรตามปกำติภายใต้เง่�อนไขใด ๆ ท้�
ระบุไว้ัในค่่์ม่อกำารบริกำารและอัตราค่์าบริกำารของ UPS ท้�ม้ผู้ลบังคั์บใช้้ อาจม้ค่์า
ธิ์รรมเน้ยมเพัิ�มเติมสำาหรับพัิธิ์้กำารทางศุลกำากำรท้�ซับซ้อน ซึ�งระบุไว้ัในค่่์ม่ออัตราค่์า
บริกำาร

อัติรัาค่าบรักิารั
อัตราค่์าบริกำารท้�ม้ผู้ลบังคั์บใช้้ค่์ออัตราค่์าบริกำารของ UPS ท้�เผู้ยแพัร่ในค่่์ม่อกำาร
บริกำารและอัตราค่์าบริกำารของ UPS ท้�ม้ผู้ลบังคั์บใช้้สำาหรับบริกำารท้�เล่อกำโดยผู้่้ส่ง ซึ�ง
ม้ผู้ลกัำบผู้่้ส่งและของท้�ต้องจัดส่ง และม้ผู้ลบังคั์บใช้้ ณี เวัลาท้�ดำาเนินกำารจัดส่ง บวักำ
กัำบค่์าธิ์รรมเน้ยมหร่ออัตราค่์าบริกำารเพัิ�มเติมสำาหรับบริกำารนอกำเหน่อจากำบริกำาร
มาตรฐาน กำารใช้้งานเพัิ�มเติมหร่อไม่เป็นมาตรฐาน และค่์าใช้้จ่ายเพัิ�มเติมอ่�น ๆ ท้�
อ้างอิงในค์่่ม่อกำารบริกำารและอัตราค่์าบริกำารของ UPS ท้�ม้ผู้ลบังคั์บใช้้ หร่ออัตราเพัิ�ม
เติมท้�เก้ำ�ยวัข้องท้�กำำาหนดไว้ัในสัญญาท้�กำำาหนดเองใด ๆ หากำต้องกำารทราบค่์าบริกำาร
ของ UPS โปรดศึกำษัาอัตราค่์าบริกำารของ UPS ท้�ม้ผู้ลบังคั์บใช้้ได้ท้� ups.com® และขอ
ได้ท้�สำานักำงาน UPS ในพั่�นท้� พัาเลท UPS Worldwide Express Freight Services ท้�ได้รับกำาร
ดำาเนินกำารให้เป็นพัาเลทแบบส่งถึุงท้�ก่ำอนท้�จะให้ไปส่งท้�ศ่นย์ UPS Worldwide Express 
Freight จะได้รับอัตราค่์าบริกำารแบบส่งถึุงท้� 

ข้อกำำาหนดและเง่�อนไขกำารบริกำาร 

ข้อกำำาหนดและเง่�อนไขกำารบริกำาร
ม้ผู้ลบังคั์บใช้้วัันท้� 26 มิ.ย. 2022
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ค่าบรักิารั Peak/Demand
ค่์าบริกำาร Peak/Demand จะบวักำเพัิ�มไปกัำบพััสดุท้� จัดส่งในช้่วังท้�ม้ค์วัามต้องกำารใน
กำารจัดส่งส่งสุด โดยขึ�นอย่่กัำบระดับของบริกำาร และลักำษัณีะบรรจุภัณีฑ์์ รายละเอ้ยด
เพัิ�มเติมเก้ำ�ยวักัำบกำารคิ์ดค่์าบริกำาร Peak/Demand และช้่วังท้�ม้ค์วัามต้องกำารในกำารจัด
ส่งส่งสุดหร่อส่งได้ถุ่กำระบุไว้ัใน www.ups.com/rates/th

ค่์าบริกำาร Peak/Demand จะถุ่กำค์ำานวันแบบสะสมหากำแพั็ค์เกำจตรงตามมากำกำว่ัาหนึ�ง
ข้อของเกำณีฑ์์ท้�กำำาหนด ค่์าบริกำาร Peak/Demand จะถุ่กำบวักำเพัิ�มเติมจากำค่์าบริกำาร
อ่�นๆท้�เก้ำ�ยวัข้อง ไม่สามารถุผู้่อนผู้ัน ใช้้ส่วันลด หร่อลดหย่อนใดๆ ทั�งสิ�น เว้ันแต่ UPS 
จะยินยอมเป็นลายลักำษัณ์ีอักำษัรต่อกำารผู้่อนผัู้น หร่อลดราค์า โดยระบุถึุงค่์าบริกำาร 
Peak/Demand โดยเฉพัาะ

การัช้ำารัะเงิน
ค่์าใช้้จ่ายทั�งหมดจะต้องช้ำาระภายใน 7 วัันหลังจากำได้รับใบแจ้งหน้�หร่อภายในระยะ
เวัลาอ่�นตามท้�ผู้่้ส่งได้ตกำลงเป็นลายลักำษัณี์อักำษัรกัำบ UPS เว้ันแต่จะช้ำาระเงินก่ำอนส่ง
สินค้์า ใบแจ้งหน้�จะได้รับกำารพิัจารณีาเพ่ั�อกำารน้� เพั่�อให้ได้รับเงินภายในสามวััน
ทำากำารนับจากำวัันท้�ในใบแจ้งหน้� เว้ันแต่จะกำำาหนดไว้ัเป็นอย่างอ่�น

กำารช้ำาระเงินใด ๆ ท้�ดำาเนินกำารโดย UPS ซึ�งรวัมถึุงแต่ไม่จำากัำดเพั้ยงภาษ้ั ภาษ้ัอากำร 
หร่อกำารจัดเก็ำบภาษ้ัอ่�น ๆ ในนามของผู้่้ส่ง ผู้่้รับ หร่อฝ่่ายอ่�น ๆ จะค์รบกำำาหนดและ
ช้ำาระโดยผู้่้ส่งเม่�อต้องกำาร ผู้่้ส่งต้องรับผู้ิดและตกำลงท้�จะช้ำาระค่์าใช้้จ่ายทั�งหมด รวัม
ถึุงกำรณี้ท้�ผู้่้รับหร่อบุค์ค์ลท้�สามไม่ช้ำาระค่์าใช้้จ่ายใด ๆ โดยไม่ค์ำานึงถึุงตัวัเล่อกำกำาร
เร้ยกำเก็ำบเงินหร่อกำารช้ำาระเงินใด ๆ ท้�เล่อกำไว้ัในขณีะท้�จัดส่ง ค่์าธิ์รรมเน้ยมกำารช้ำาระ
ล่าช้้าในจำานวันเงินท้�กำำาหนดไว้ัในใบแจ้งหน้�ของ UPS อาจถุ่กำเร้ยกำเก็ำบจากำยอดค้์าง
ช้ำาระ ณี วัันท้�ค์รบกำำาหนดช้ำาระเงินท้�ระบุ ซึ�งเป็นส่วันเพัิ�มเติมจากำสิทธิ์ิ�ทางกำฎหมาย
และกำารเย้ยวัยาใด ๆ ท้�ม้ให้กัำบ UPS

UPS จะต้องม้ภาระผู้่กำพัันโดยทั�วัไปและต่อเน่�องสำาหรับของจัดส่งใด ๆ และกำารจัดส่ง
ทั�งหมดสำาหรับบริกำารท้�จัดหาโดย UPS ซึ�งเข้ามาอย่่ในค์วัามค์รอบค์รองหร่อกำาร
ค์วับค์ุมท้�แท้จริงหร่อท้�ค์รอบค์ลุมถึุงของ UPS สำาหรับเงินท้�เป็นหน้�กัำบ UPS ในส่วันท้�
เก้ำ�ยวักัำบของท้�ต้องจัดส่งท้�เร้ยกำร้องภาระผู้่กำพัันและ/หร่อกำารจัดส่งใด ๆ และก่ำอน
หน้าน้�ทั�งหมด

ค่าธรัรัมเนย่มเมื�อหมายเลข้บัญช้ส่ั่ญหาย/ไม่ถ่กต้ิองหรัอืสัำาหรับัการัปฏิิเสัธ
ค่์าดำาเนินกำารท้�กำำาหนดไว้ัในอัตราค่์าบริกำารของ UPS ท้�ใช้้กัำบกำารจัดส่งท้�ม้ผู้ล ณี เวัลา
ท้� จัดส่งจะถุ่กำเร้ยกำเก็ำบในกำรณี้ท้�หมายเลขบัญช้้ท้�ส่ญหายหร่อไม่ถุ่กำต้อง  เม่� อ
หมายเลขบัญช้้ของฝ่่ายท้�ถุ่กำเร้ยกำเก็ำบเงินส่ญหายหร่อไม่ถุ่กำต้อง หร่อในกำรณ้ีของ
หมายเลขบัญช้้ผู้่้รับหร่อบุค์ค์ลท้�สามท้�ช้ำาระค่์าขนส่งไม่สำาเร็จ ในกำรณี้ท้�ผู้่้รับหร่อ
บุค์ค์ลท้�สามไม่ช้ำาระเงิน ผู้่้ส่งจะถุ่กำเร้ยกำเก็ำบค่์าธิ์รรมเน้ยมกำารปฏิเสธิ์บวักำกัำบค่์า
ขนส่ง

การัข้ัดข้้องด้านการัให้บรักิารั
หากำ UPS ไม่สามารถุเริ�มต้นหร่อดำาเนินกำารขนส่งของของผู้่้ส่งได้ด้วัยเหตุผู้ลท้�อย่่นอกำ
เหน่อกำารค์วับค์ุม ผู้่้ส่งจะไม่สามารถุอ้างว่ัา UPS ละเมิดข้อตกำลงกัำบผู้่้จัดส่ง แต่ UPS จะ
ดำาเนินกำารทุกำขั�นตอนท้�สามารถุดำาเนินกำารได้ตามสมค์วัรเพั่�อเริ�มหร่อดำาเนินกำาร
ขนส่งต่อ

(ต่ิอ)

UPS จะไม่รับผู้ิดช้อบและกำารรับประกัำนบริกำารของ UPS จะไม่ม้ผู้ลกัำบกำารหยุดช้ะงักำ
ของบริกำารเน่�องจากำสาเหตุท้�อย่่นอกำเหน่อกำารค์วับค์ุมของ UPS ซึ�งรวัมถึุงแต่ไม่จำากัำด
เพั้ยง: ค์วัามไม่พัร้อมหร่อกำารปฏิเสธิ์ของบุค์ค์ลในกำารยอมรับกำารส่งมอบของท้�ต้อง
จัดส่ง เหตุสุดวิัสัย ภัยธิ์รรมช้าติ ค์วัามเส้�ยงจากำสงค์ราม กำารก่ำอกำารร้าย กำารกำระทำา
ของหน่วัยงานของรัฐท้�กำระทำาโดยอำานาจท้�แท้จริงหร่อท้�ปรากำฏ กำารกำระทำาหร่อกำาร
ละเว้ันของศุลกำากำรหร่อหน่วัยงานท้�ค์ล้ายค์ลึงกัำน อำานาจของกำฎหมาย ข้อม่ลท้�ล่กำค้์า
ให้มาไม่เพ้ัยงพัอ กำารใช้้กำฎระเบ้ยบด้านค์วัามปลอดภัยท้�รัฐบาลกำำาหนดหร่อบังคั์บใช้้
กัำบกำารขนส่ง กำารจลาจล หน่วัยงานของรัฐ กำารนัดหยุดงานหร่อข้อพัิพัาทแรงงานอ่�น 
ๆ ค์วัามไม่สงบ กำารหยุดช้ะงักำใด ๆ ในระดับช้าติหร่อเค์ร่อข่ายกำารขนส่งทางอากำาศ
หร่อทางบกำในท้องถิุ�น (รวัมถึุงแต่ไม่จำากัำดเพั้ยงเค์ร่อข่ายกำารขนส่งของ UPS) กำารหยุด
ช้ะงักำหร่อค์วัามล้มเหลวัของระบบกำารส่�อสารและข้อม่ล และสภาพัอากำาศท้�ไม่เอ่�อ
อำานวัย

การัรับัปรัะกันบรักิารัข้อง UPS
กำารจัดส่งตามกำำาหนดเวัลาของ UPS สำาหรับบางบริกำารและปลายทางบางแห่งจะม้รับ
ประกัำนค่์นเงินตามท้�กำำาหนดไว้ัในค่่์ม่อกำารบริกำารและอัตราค่์าบริกำาร รายละเอ้ยด
ของกำารรับประกัำนกำารบริกำารของ UPS รวัมถึุงกำารบังคั์บใช้้และข้อจำากัำด และกำารจัด
ส่งท้�เก้ำ�ยวัข้องและเวัลารับล่าสุดสำาหรับบริกำารและปลายทางท้�เก้ำ�ยวัข้องเป็นไปตาม
เว็ับไซต์ของ UPS (ups.com®) ปัจจุบันในขณีะท้�สินค้์าได้รับกำารยอมรับสำาหรับกำาร
ขนส่งและยังสามารถุย่นยันได้โดยติดต่อสำานักำงาน UPS ในพั่�นท้� ในกำรณี้ท้�ม้กำารรับ
ประกัำนบริกำารและเป็นไปตามเง่�อนไขกำารรับประกัำนบริกำารตามท้�กำำาหนดไว้ัในค่่์ม่อ
กำารบริกำารและอัตราค่์าบริกำาร หากำ UPS ไม่พัยายามจัดส่งภายในระยะเวัลาท้�กำำาหนด 
UPS จะขอค่์นเงินหร่อค่์นเค์รดิตให้แก่ำผู้่้ส่ง (หร่อบุค์ค์ลอ่�นใดท้�ช้ำาระค่์าขนส่ง) ด้วัยค่์า
ขนส่ง (หร่อในกำรณ้ีท้�พััสดุบางช้ิ�นหร่อบางพัาเลทในกำารจัดส่งพััสดุหลายช้ิ�นหร่อ
หลายพัาเลทไม่เป็นไปตามกำำาหนดเวัลาท้�บังคั์บใช้้ กำารช้ดเช้ยจะเป็นสัดส่วันของค่์า
บริกำารขนส่งท้�เก้ำ�ยวัข้องกัำบพััสดุหร่อพัาเลทเหล่านั�น) จำานวันสุทธิิ์ของค่์าธิ์รรมเน้ยม
พัิเศษัใดๆ ภาษ้ัม่ลค่์าเพัิ�ม อากำรหร่อภาษ้ัใด ๆ นอกำจากำน้�ยังต้องแจ้ง UPS เป็นลาย
ลักำษัณี์อักำษัรหร่อทางโทรศัพัท์ภายใน 15 วัันปฏิทินหลังจากำวัันกำำาหนดส่งมอบ เพั่�อขอ
ค่์นเงินรับประกัำนบริกำารทั�งหมด

กำารรับประกัำนบริกำารไม่สามารถุใช้้ได้ในกำรณี้ท้�กำารส่งมอบล่าช้้าเป็นผู้ลมาจากำกำารไม่
ปฏิบัติตามข้อจำากัำดหร่อเง่�อนไขในสินค้์าท้�ได้รับกำารจัดกำารและข้อจำากัำดในกำารให้
บริกำาร จากำกำารใช้้สิทธิิ์ยึดหน่วังใด ๆ โดย UPS ตามข้อกำำาหนดเหล่าน้� โดยม้ผู้ลใช้้
บังคั์บในส่วันกำารปฏิเสธิ์และกำารระงับบริกำารหร่อกำารหยุดช้ะงักำของบริกำาร กำารรับ
ประกัำนบริกำารของ UPS ไม่สามารถุใช้้ได้กัำบ (i) พััสดุหร่อพัาเลทท้�ม้ค่์าธิ์รรมเน้ยมเพัิ�ม
เติมสำาหรับพััสดุขนาดใหญ่ ค่์าธิ์รรมเน้ยมเพัิ�มเติมสำาหรับกำารจัดกำารพัาเลทขนาด
ใหญ่ หร่อค่์าธิ์รรมเน้ยมกำารจัดกำารเพัิ�มเติม (ii) กำารจัดส่งท้�พััสดุเกิำนขนาดหร่อนำาหนักำ
ส่งสุด (iii) กำารจัดส่งพััสดุหร่อพัาเลทใด ๆ ท้�ม้ค่์าธิ์รรมเน้ยมเพัิ�มเติมสำาหรับพััสดุขนาด
ใหญ่ ค่์าธิ์รรมเน้ยมเพิั�มเติมสำาหรับกำารจัดกำารพัาเลทขนาดใหญ่ ค่์าธิ์รรมเน้ยมกำาร
จัดกำารเพัิ�มเติม หร่อท้�เกิำนข้ดจำากัำดขนาดหร่อนำาหนักำส่งสุด (iv) กำารจัดส่งใด ๆ ท้�ม้
สินค้์าอันตรายระหว่ัางประเทศ (IDG) หร่อ (v) กำารจัดส่งโดยไม่ได้อัปโหลดข้อม่ล PLD 
ตามกำำาหนดเวัลา สำาหรับกำารจัดส่งของบริกำาร UPS Worldwide Express Freight Services 
กำารรับประกัำนบริกำารจะใช้้กัำบกำารขนส่งท้�เกิำน 2 ตันหร่อ 4,400 ปอนด์เท่านั�น โดยผู้่้จัด
ส่งจะต้องได้รับกำารย่นยันสิทธิ์ิ�กำารรับประกัำนบริกำาร ก่ำอนท้�จะมอบของท้�จัดส่งให้ UPS 
เพั่�อรับบริกำาร

เพั่�อหล้กำเล้�ยงข้อสงสัย ค์วัามรับผู้ิดของ UPS ภายใต้กำารรับประกัำนบริกำารจะจำากัำดอย่่
เพ้ัยงข้างต้น และกำารรับประกัำนบริกำารไม่ถุ่อเป็นร่ปแบบอ่�นของกำารดำาเนินกำารหร่อ

ข้อกำำาหนดและเง่�อนไขกำารบริกำาร
ม้ผู้ลบังคั์บใช้้วัันท้� 26 มิ.ย. 2022
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(ต่ิอ)

กำารรับรองว่ัาสินค้์าจะมาถึุงในเวัลาใดเวัลาหนึ�งโดยเฉพัาะ

นอกำจาหนั�น UPS ยังสามารถุยกำเลิกำหร่อระงับกำารรับประกัำนบริกำารของ UPS สำาหรับ
บริกำารใด ๆ และเป็นระยะเวัลาใด ๆ ตามท้�กำำาหนดโดย UPS ตามดุลยพัินิจของ UPS แต่
เพั้ยงผู้่้เด้ยวั และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วังหน้า

ตัิวเลือกการัเรัย่กเก็บเงิน
จำานวันเงินท้�เร้ยกำเก็ำบรวัมถึุงแต่ไม่จำากัำดเพั้ยงค่์าขนส่ง อากำรและภาษ้ั หากำม้ เว้ันแต่
จะจำากัำดไว้ัเป็นอย่างอ่�นในประเทศต้นทางหร่อปลายทาง UPS ม้ตัวัเล่อกำผู้่้ช้ำาระเงินดัง
ต่อไปน้�:

เร้ยกำเก็ำบค่์าจัดส่งไปท้�:
(a) ผู้่้ส่ง – ผู้่้ส่งช้ำาระค่์าธิ์รรมเน้ยมกำารจัดส่งทั�งหมด
(b) ผู้่้รับ – ผู้่้รับช้ำาระค่์าธิ์รรมเน้ยมกำารจัดส่งทั�งหมด
(c) บุค์ค์ลท้�สาม – บุค์ค์ลภายนอกำท้�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้่้ช้ำาระค่์าธิ์รรมเน้ยม

กำารจัดส่งทั�งหมด ตัวัเล่อกำน้�ขึ�นอย่่กัำบบุค์ค์ลท้�สามท้�ม้บัญช้้ UPS ผู้่้ส่งต้องระบุช้่�อ
ของบุค์ค์ลภายนอกำ หมายเลขบัญช้้ และประเทศในช่้องท้�กำำาหนดในใบตราส่ง
สินค้์าของ UPS

เร้ยกำเก็ำบอากำรและภาษ้ัท้�:
(a) ผู้่้ส่ง – ผู้่้ส่งช้ำาระค่์าอากำรและภาษ้ัทั�งหมด
(b) ผู้่้รับ – ผู้่้รับช้ำาระค่์าอากำรและภาษ้ัทั�งหมด
(c) บุค์ค์ลท้�สาม – บุค์ค์ลภายนอกำท้�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้่้ช้ำาระค่์าอากำรและภาษ้ั

ทั�งหมด ตัวัเล่อกำน้�ขึ�นอย่่กัำบบุค์ค์ลท้�สามท้�ม้บัญช้้ UPS ผู้่้ส่งต้องระบุช้่� อของ
บุค์ค์ลภายนอกำ หมายเลขบัญช้้ และประเทศในช่้องท้�กำำาหนดในใบตราส่งสินค้์า
ของ UPS

ผู้่ส้ง่รบัประกัำนกำารช้ำาระเงินค่์าใช้จ่้ายทั�งหมดท้�ต้องจ่ายให้กัำบ UPS โดยผู้่้รบัหรอ่บุค์ค์ลท้�
สามท้�กำำาหนดไว้ัในใบตราสง่สนิค้์า สำาหรบักำารจัดสง่ทั�งหมดท้�ผู้่้สง่ไมช่้ำาระค่์าธิ์รรมเน้ยม
กำารจัดส่ง ผู้่้ส่งต้องแจ้งให้ผู้่้ช้ำาระเงินทราบก่ำอนทำากำารจัดส่ง และต้องระบุตัวัเล่อกำดัง
กำล่าวัในใบตราส่งสินค้์าของ UPS ในพั่�นท้�ท้�กำำาหนด UPS ขอสงวันสิทธิิ์�ในดุลยพิันิจของ 
UPS แต่เพัย้งผู้่้เด้ยวัในกำารขอช้ำาระเงินล่วังหน้าสำาหรบัค่์าขนสง่สำาหรบัพัสัดุหร่อพัาเลท
ใด ๆ ท้�สง่ไปยังหรอ่จากำปลายทางหรอ่ต้นทางระหว่ัางประเทศ

จะม้กำารเร้ยกำเก็ำบค่์าธิ์รรมเน้ยมบริกำารกำารส่งต่ออากำรและภาษ้ัเพัิ�มเติม หากำผู้่้ส่ง
เล่อกำตัวัเล่อกำกำารเร้ยกำเก็ำบเงินซึ�งจะต้องช้ำาระอากำรและภาษ้ันอกำประเทศปลายทาง

ความรับัผิิดช้อบต่ิอการัสั่ญหายและความเสัย่หาย
อนุสัญญาว่ัาด้วัยกำารทำาให้เป็นอันหนึ�งอันเด้ยวักัำนซึ�งกำฎเกำณีฑ์์บางประกำารท้�เก้ำ�ยวักัำบ
กำารขนส่งระหว่ัางประเทศทางอากำาศท้�ลงนามท้�กำรุงวัอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ในวัันท้� 
12 ตุลาค์ม 1929 (และกำารแก้ำไขใด ๆ รวัมทั�งพัิธิ์้สารเพัิ�มเติมฉบับท้� 4 ท้�ลงนามท้�เม่อง
มอนทร้ออลเม่�อเด่อนกัำนยายน 1975 หร่ออนุสัญญาว่ัาด้วัยกำารทำาให้เป็นอันหนึ�งอัน
เด้ยวักัำนซึ�งกำฎเกำณีฑ์์บางประกำารท้�เก้ำ�ยวักัำบกำารขนส่งระหว่ัางประเทศทางอากำาศ (มอ
นทร้ออล 28 พัฤษัภาค์ม 1999)) หร่ออนุสัญญา CMR หร่อกำฎหมายระดับประเทศท้�
บังคั์บใช้้หร่อนำาอนุสัญญาเหล่าน้�มาใช้้  (เพั่� อค์วัามสะดวักำโดยรวัมเร้ยกำว่ัา  "กำฎ
อนุสัญญา") หร่อในกำรณ้ีท้� (และในขอบเขตท้�) บังคั์บใช้้กำฎหมายระดับประเทศอ่�น ๆ 
ค์วัามรับผู้ิดของ UPS จะถุ่กำค์วับค์ุมโดยและจะถุ่กำจำากัำดตามกำฎท้�บังคั์บใช้้

ในกำรณี้ท้�กำฎอนุสัญญาหร่อกำฎหมายระดับประเทศอ่�น ๆ ไม่ม้ผู้ลบังคั์บใช้้ UPS จะรับ
ผู้ิดเฉพัาะค์วัามผู้ิดพัลาดในกำารดำาเนินกำารด้วัยค์วัามระมัดระวัังและทักำษัะท้�เหมาะ
สม และค์วัามรับผู้ิดจะอย่่ภายใต้ข้อกำำาหนดเหล่าน้�เท่านั�น และจำากัำดไว้ัเพั้ยงค์วัาม

เส้ยหายท้�พัิส่จน์แล้วั  (ยกำเว้ันในกำรณี้ท้�ได้รับบาดเจ็บหร่อเส้ยช้้วิัต) ไม่เกิำน  100 
ดอลลาร์สหรัฐต่อกำารจัดส่งหร่อต่อพัาเลทใน UPS Worldwide Express Freight Services เว้ัน
แต่ผู้่้ส่งจะประกำาศม่ลค่์าท้�ส่งกำว่ัาตามท้�ได้ระบุไว้ัในท้�น้� หากำผู้่้อ้างสิทธิ์ิ� (หร่อบุค์ค์ลใด
ก็ำตามท้�ได้รับสิทธิิ์�ในกำารอ้างสิทธิ์ิ�) ได้ก่ำอให้เกิำดหร่อม้ส่วันทำาให้เกิำดค์วัามส่ญเส้ย 
ค์วัามเส้ยหาย หร่อค์วัามล่าช้้าในกำารจัดส่ง ค์วัามรับผู้ิดใด ๆ ท้� UPS อาจเกิำดขึ�น (จำากัำด
ตามท้�กำล่าวัมา) อาจลดลงหร่อหมดสิ�นตามกำฎหมายท้�ใช้้บังคั์บกัำบค์วัามประมาทร่วัม
ดังกำล่าวั

ผู้่้ส่งอาจเพัิ�มค์วัามรับผู้ิดของ UPS ได้ถึุงม่ลค่์าท้�แท้จริงของของท้�จัดส่ง โดยกำาร
ประกำาศม่ลค่์าของท้�ขนส่งท้�ส่งขึ�นและช้ำาระค่์าใช้้จ่ายเพัิ�มเติมตามท้�ระบุไว้ัในค์่่ม่อ
กำารบริกำารและอัตราค่์าบริกำาร ม่ลค่์าท้�ประกำาศสำาหรับกำารขนส่งจะต้องไม่เกิำนม่ลค่์า
ท้�แท้จริงของของท้�จัดส่งหร่อม่ลค่์าท้�แท้จริงท้�ระบุไว้ัในสินค้์าท้�ได้รับกำารจัดกำารและ
ข้อจำากัำดในกำารให้บริกำาร แล้วัแต่จำานวันใดจะตำากำว่ัา

โดยเฉพัาะอย่างยิ�งสำาหรับกำารจัดส่งเค์ร่�องประดับ อัญมณี้ท้�ไม่ได้เจ้ยระไน และเพัช้ร
ท้�ใช้้ในอุตสาหกำรรม ม่ลค่์าท้�ประกำาศ (และข้อจำากัำดค์วัามรับผู้ิดช้อบของ UPS สำาหรับ
กำารจัดส่งดังกำล่าวั) จะต้องไม่เกิำนม่ลค่์าท้�แท้จริงของกำารขนส่งและอย่่ภายใต้ข้ดจำากัำด
ส่งสุดเพัิ�มเติม 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อพััสดุหร่อพัาเลท (หร่อเท้ยบเท่าในสกุำลเงินท้อง
ถิุ�น) หร่อ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อพััสดุหร่อต่อพัาเลท (หร่อเท้ยบเท่าในสกำุลเงินท้อง
ถิุ�น) หากำกำารขนส่งดังกำล่าวัเป็นกำารส่งจากำต้นทางท้�ม้สิทธิ์ิ�ไปยังปลายทางท้�ม้สิทธิ์ิ�ท้�
กำำาหนดไว้ัใน ups.com/jewelry

UPS ไม่ม้กำารประกัำนภัยขนส่งสินค้์าของผู้่้ส่ง ผู้่้ส่งท้�ต้องกำารประกัำนภัยขนส่งสินค้์า
หร่อประกัำนค์วัามเส้�ยงทั�งหมดค์วัรซ่�อประกัำนดังกำล่าวัจากำบุค์ค์ลท้�สาม

UPS จะไม่รับผิู้ดหร่อรับผิู้ดช้อบต่อค์วัามส่ญเส้ยหร่อค์วัามเส้ยหายอันเน่�องมาจากำ
เหตุสุดวิัสัย ภัยธิ์รรมช้าติ ค์วัามเส้�ยงจากำสงค์ราม กำารก่ำอกำารร้าย กำารกำระทำาของ
หน่วัยงานของรัฐท้�กำระทำาโดยอำานาจท้�แท้จริงหร่อท้�ปรากำฏ กำารกำระทำาหร่อกำาร
ละเว้ันของศุลกำากำรหร่อหน่วัยงานท้�ค์ล้ายค์ลึงกัำน อำานาจของกำฎหมาย ข้อม่ลท้�ล่กำค้์า
ให้มาไม่เพ้ัยงพัอ กำารใช้้กำฎระเบ้ยบด้านค์วัามปลอดภัยท้�รัฐบาลกำำาหนดหร่อบังคั์บใช้้
กัำบกำารขนส่ง กำารจลาจล หน่วัยงานของรัฐ กำารนัดหยุดงานหร่อข้อพัิพัาทแรงงานอ่�น 
ๆ ค์วัามไม่สงบ กำารหยุดช้ะงักำใด ๆ ในระดับช้าติหร่อเค์ร่อข่ายกำารขนส่งทางอากำาศ
หร่อทางบกำในท้องถิุ�น (รวัมถึุงแต่ไม่จำากัำดเพั้ยงเค์ร่อข่ายกำารขนส่งของ UPS) กำารหยุด
ช้ะงักำหร่อค์วัามล้มเหลวัของระบบกำารส่�อสารและข้อม่ล และสภาพัอากำาศท้�ไม่เอ่�อ
อำานวัย

UPS จะไม่รับผู้ิดช้อบต่อค์วัามเส้ยหายพัิเศษั โดยบังเอิญ หร่อเป็นผู้ลส่บเน่�อง ซึ�งรวัม
ถึุงค์วัามส่ญเส้ยทางเศรษัฐกิำจอันปราศจากำค์วัามเส้ยหายทางกำายภาพั เช้่น ต้นทุน
ของวิัธิ์้กำารอ่�นในกำารขนส่ง กำารส่ญเส้ยผู้ลกำำาไร กำารส่ญเส้ยโอกำาสทางธุิ์รกิำจ หร่อกำาร
ส่ญเส้ยรายได้ท้�เกิำดจากำกำารส่ญเส้ยกำารใช้้งานอันเกิำดจากำ กำารส่ญหายหร่อเส้ยหาย
หร่อค์วัามล่าช้้าของของท้�ต้องจัดส่ง ไม่ว่ัาจะม้กำารประกำาศม่ลค่์าตามท้�ระบุไว้ัข้างต้น
หร่อไม่ก็ำตาม ยกำเว้ันในกำรณ้ีท้�กำฎอนุสัญญาท้�บังคั์บใช้้หร่อกำฎหมายระดับช้าติบังคั์บ
อ่�น ๆ ท้�บังคั์บใช้้กำำาหนดเป็นอย่างอ่�น

UPS จะไม่รับผิู้ดช้อบต่อค์วัามเส้ยหายใด ๆ ท้�เกิำดจากำกำารท้� UPS ไม่สามารถุหร่อ
ปฏิเสธิ์ท้�จะปฏิบัติตามค์ำาขอให้หยุด ส่งกำลับ หร่อเปล้�ยนเส้นทางกำารจัดส่งพััสดุหร่อ
พัาเลทหลังจากำมอบของท้�จัดส่งให้กัำบ UPS

ข้อกำำาหนดและเง่�อนไขกำารบริกำาร 

ข้อกำำาหนดและเง่�อนไขกำารบริกำาร
ม้ผู้ลบังคั์บใช้้วัันท้� 26 มิ.ย. 2022
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ข้ั�นติอนการัเรัย่กรัอ้งค่าเสัย่หาย
กำารเร้ยกำร้องค่์าเส้ยหายกัำบ UPS ทั�งหมดจะต้องย่�นเป็นลายลักำษัณี์อักำษัรกัำบ UPS โดย
เร็วัท้�สุดเท่าท้�เป็นไปได้และไม่ว่ัาในกำรณี้ใด ๆ ภายใน 14 วัันนับจากำวัันจัดส่งในกำรณี้ท้�
เกิำดค์วัามเส้ยหาย (รวัมถึุงกำารส่ญเส้ยบางส่วันของกำารขนส่ง) และในกำรณ้ีท้�ล่าช้้า
ภายใน 21 วัันนับจากำวัันจัดส่ง นอกำจากำน้� UPS จะไม่รับผู้ิดช้อบใด ๆ ท้�เก้ำ�ยวัข้องกัำบ
กำารขนส่ง เว้ันแต่จะม้กำารดำาเนินค์ด้ทางกำฎหมายและแจ้งเป็นลายลักำษัณี์อักำษัร
ภายในหกำเด่อนหลังจากำกำารส่งมอบสินค้์าท้�เก้ำ�ยวัข้อง หร่อในกำรณี้ท้�ไม่ได้จัดส่งภายใน
หกำเด่อนนับจากำ วัันท้�กำำาหนดกำารส่งมอบ ข้อกำำาหนดน้�จะไม่กำระทบต่อสิทธิ์ิ�ใด ๆ ท้�ผู้่้
ส่งอาจม้ภายใต้กำฎอนุสัญญาท้�เก้ำ�ยวัข้องหร่อกำฎหมายระดับประเทศท้�บังคั์บใช้้อ่�น ๆ

การัป้องกันข้้อม่ล
ผู้่้ส่งยินยอมให้ UPS และบริษััทอ่�นๆ ในกำลุ่มบริษััทของ UPS ทั�วัโลกำ รวัมถึุงบริษััทใน
ประเทศท้�อาจไม่ม้กำารปกำป้องข้อม่ลในระดับเด้ยวักัำบประเทศท้�มอบของจัดส่งให้ UPS 
เพั่�อกำารขนส่ง อาจใช้้ข้อม่ลใด ๆ ท้�ผู้่้ส่งให้แก่ำ UPS เพั่�อวััตถุุประสงค์์ท้�กำำาหนดไว้ัและ
อย่่ภายใต้ประกำาศค์วัามเป็นส่วันตัวัของ UPS ท้�เผู้ยแพัร่บนเว็ับไซต์ของ UPS ท้� https://
www.ups.com/content/th/en/resources/ship/terms/privacy.html (รวัมโดยกำารอ้างอิงในข้อ
กำำาหนดเหล่าน้�) ผู้่้ส่งม้สิทธิิ์บางอย่างภายใต้กำฎหมายในกำารเข้าถึุง แก้ำไข คั์ดค้์านกำาร
ใช้้ข้อม่ลเพั่�อกำารตลาดโดยตรง หร่อลบข้อม่ลส่วันบุค์ค์ลท้� UPS เก็ำบไว้ั

ผู้่้ส่งยินยอมให้ระบุท้�อย่่อ้เมลของผู้่้รับหร่อผู้่้รับท้�เก้ำ�ยวัข้องในข้อม่ล PLD สำาหรับกำาร
จัดส่ง (“ท้�อย่่อ้เมล PLD”) ผู้่้ส่งรับทราบและยินยอมให้ UPS ส่งกำารแจ้งเต่อนท้�เก้ำ�ยวัข้อง
กัำบกำารส่งมอบสินค้์าดังกำล่าวัไปยังท้�อย่่อ้เมล PLD ท้�เก้ำ�ยวัข้องของกำารจัดส่ง และอาจ
ใช้้ท้�อย่่อ้เมล PLD ดังกำล่าวัตามประกำาศค์วัามเป็นส่วันตัวัของ UPS ผู้่้ส่งรับประกัำนว่ัา (i) 
ได้รับกำารแจ้งและให้ค์วัามยินยอมเฉพัาะจากำบุค์ค์ลท้�เก้ำ�ยวัข้องกัำบท้�อย่่อ้เมล PLD 
แต่ละรายกำารเพั่�อรับกำารแจ้งเต่อนท้�เก้ำ�ยวัข้องกัำบกำารจัดส่งพััสดุดังกำล่าวัและสำาหรับ
กำารใช้้งานท้�อย่่อ้เมล PLD โดย UPS ตามประกำาศเก้ำ�ยวักัำบค์วัามเป็นส่วันตัวัของ UPS 
และ (ii) ท้�อย่่อ้เมล PLD นั�นถุ่กำต้องและได้รับกำารค์วับค์ุมโดยผู้่้รับหร่อผู้่้รับท้�เก้ำ�ยวัข้อง
สำาหรับกำารจัดส่งท้�เก้ำ�ยวัข้อง ผู้่้ส่งจะต้องปกำป้อง ช้ดใช้้ค่์าเส้ยหาย และปกำป้อง UPS ทั�ง
บริษััทหลักำและบริษััทในเค์ร่อ เจ้าหน้าท้� กำรรมกำาร พันักำงาน ตัวัแทน และผู้่้ส่บทอด
และผู้่้มอบหมาย ต่อค์วัามรับผู้ิดช้อบ ค์วัามส่ญเส้ย ค์วัามเส้ยหาย ต้นทุน และค่์าใช้้
จ่ายใด ๆ ทั�งหมด (รวัมถึุงค่์าธิ์รรมเน้ยมทางกำฎหมายตามสมค์วัร) ในลักำษัณีะใด ๆ ท้�
เกิำดขึ�นหร่อได้รับค์วัามเด่อดร้อนจากำค์วัามเส้ยหายท้�เกิำดขึ�นจากำหร่อเป็นผู้ลมาจากำ
กำารละเมิดกำารรับประกัำนในบทลงโทษัก่ำอนหน้า

ข้้อติกลงทัี่�งหมด
กำารจัดส่งทั�งหมดอย่่ภายใต้ข้อกำำาหนดและเง่�อนไขท้�ม้อย่่ในค์่่ม่อกำารบริกำารและอัตรา
ค่์าบริกำารของ UPS และระบุไว้ัในเว็ับไซต์ของ UPS (ups.com®) ค์่่ม่อกำารบริกำารและ
อัตราค่์าบริกำารของ UPS ท้�บังคั์บใช้้และค์ำาอธิ์ิบายกำารบริกำารของ UPS ท้� ups.com® ซึ�ง
รวัมอย่่ในค์่่ม่อกำารบริกำารและอัตราค่์าบริกำาร และเอกำสารต้นทางของ UPS สำาหรับ
กำารจัดส่งแต่ละค์รั�งประกำอบกัำนเป็นข้อตกำลงท้�สมบ่รณี์แล UPS ะเป็นเอกำสิทธิ์ิ�ของค์่่
สัญญาทั�งสองฝ่่าย ยกำเว้ันในกำรณี้ท้�ม้กำารแก้ำไขโดยข้อตกำลงท้�เป็นลายลักำษัณี์อักำษัรใน
ปัจจุบันหร่ออนาค์ตระหว่ัางค์่่สัญญา และไม่อาจโต้แย้งหร่อแก้ำไขข้อตกำลงด้วัยวัาจา

การัแยกออกจากกันได้
ข้อกำำาหนดเหล่าน้�จะยังม้ผู้ลบังคั์บใช้้อย่างสมบ่รณี์ต่อไปเท่าท้�กำฎหมายท้�ใช้้บังคั์บพัึง
อนุญาตส่งสุด หากำส่วันใดส่วันหนึ�งของข้อกำำาหนดเหล่าน้�ไม่สามารถุบังคั์บใช้้ได้ จะไม่
ส่งผู้ลต่อกำารบังคั์บใช้้ส่วันอ่�นใด

กฎหมายควบคุม
ข้อกำำาหนดและสัญญาใด ๆ เหล่าน้�ท้�ประกำอบไปด้วัยข้อกำำาหนดเหล่าน้�จะอย่่ภายใต้
กำฎหมายของประเทศท้�ให้ของจัดส่งต่อ UPS สำาหรับกำารขนส่ง

ข้อกำำาหนดและเง่�อนไขกำารบริกำาร
ม้ผู้ลบังคั์บใช้้วัันท้� 26 มิ.ย. 2022


