
   

  

อัพเดทวันที ่17 มกราคม 2023  
 

UPS จะใหบ้รกิารตอ่ไปท่ามกลางการแพร่ระบาดใหญข่องไวรัสโคโรนา และชว่งเทศกาลวันหยดุทีก่ าลังจะมาถงึนี้ 
อยา่งตอ่เนื่องเพือ่รองรับความตอ้งการและความตอ้งการของลกูคา้ของเรา เป้าหมายของเราคอืเพือ่ใหแ้น่ใจว่า UPS 

จะใหบ้รกิารตอ่ไปทา่มกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอยา่งต่อเนื่องเพือ่รองรับความตอ้งการและความตอ้งการของลูกคา้ของเรา 

เป้าหมายของเราคอืเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ธรุกจิและลูกคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นการขนสง่ของพวกเขาไดเ้นื่องจากความตอ้งการความสามารถในการขนสง่สนิคา้ทางอากาศเพิ่
มขึน้ 

 
เพือ่จัดการกับความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ส าหรับความสามารถในการขนสง่สนิคา้ทางอากาศและคา่ใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ในการบ ารุงรักษา UPS 

จะด าเนนิการเก็บคา่ธรรมเนียมเพิม่ชว่งเวลาพเิศษส าหรับการจัดสง่ในบางพืน้ทีท่ีก่ าหนด ส าหรับรายละเอยีดเกีย่วกับการปรับเปลีย่นบรกิาร โปรดดทูีแ่ถบแจง้เตอืนการบรกิารสทีองบน 
UPS.com 
 
 
 

คา่ธรรมเนยีมเพิม่ชว่งความตอ้งการในตลาดสูงของ ยูพเีอส 
 
นับตัง้แต่วันที ่25 กันยายน 2022 ยพูเีอส จะท าการปรับเปลีย่นอัตราค่าธรรมเนียมเพิม่ชว่งความตอ้งการในตลาดสงูส าหรับบางการขนสง่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ของตลาด 

กรุณาศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากตารางดา้นลา่ง 
 

คา่ธรรมเนียมเพิม่ชว่งความตอ้งการในตลาดสงู1 สามารถเปลีย่นแปลงได ้และขึน้อยู่กับชว่งทีม่คีวามตอ้งการในการจัดสง่สงูสดุ ทีอ่าจมกีารขยายหรอืเปลีย่นแปลง 
ผูส้ง่ควรตรวจสอบรายละเอยีดอัปเดทจาก ups.com/rates/th ส าหรับการอัปเดทกอ่นการจัดสง่สนิคา้ 

 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับค่าธรรมเนียมเพิม่ชว่งความตอ้งการในตลาดสงูทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสง่ไปยังหรอืจากประเทศหรอืดนิแดนอืน่ๆ โปรดไปทีห่นา้อัตราคา่บรกิารที ่UPS.com 
ตามประเทศหรอืเขตแดนทีเ่กีย่วขอ้ง    

 
 
 
 
 
 
 

 
1ใชไ้ดก้ับการขนสง่ทีม่กีารเก็บเงนิแบบ Freight Collect, Prepaid และ Third Party ส าหรับการเก็บเงนิแบบ Freight Collect and Third Party basis จะโดนเรยีกเก็บตามสกลุเงนิทีp่ayorsอยู.่ 
ส าหรับบัญช ีThird Party ในสกลุเงนิตา่งประเทศ เราจะอา้งองิอัตราแลกเปลีย่นรายสัปดาหต์ามประกาศของธนาคารหลักและจะบวกเพิม่คา่ธรรมเนียมแลกเปลีย่นที ่0.75% ของจ านวนเงนิ 
หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียมเพิม่ชว่งเวลาพเิศษจะเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากคา่ขนสง่ คา่ธรรมเนียมตา่งๆซึง่รวมไปถงึอัตราคา่ภาษีน ้ามันของยพูเีอส 

https://www.ups.com/th/th/service-alerts.page?id=alert1


   

 

โปรดทราบว่าคา่ธรรมเนียมเพิม่ชว่งความตอ้งการในตลาดสงูจะใชไ้ดเ้ฉพาะกับการจัดสง่ระหว่างประเทศเทา่นัน้ และมผีลบังคับใชเ้พิม่เตมิจากอัตราคา่ธรรมเนียมเดมิ 

และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆเพิม่เตมิ รวมถงึคา่ธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิ ของ UPS 

 
คา่ธรรมเนียมเพิม่ชว่งความตอ้งการในตลาดสงูจะใชเ้ป็นอัตราตอ่กโิลกรัมตามน ้าหนักทีเ่รยีกเก็บเงนิไดข้องการจัดสง่โดยเพิม่ขึน้ทลีะ 0.5 กก. 

 
คา่ธรรมเนยีมเพิม่ชว่งความตอ้งการในตลาดสูงตอ่กโิลกรมั ต ัง้แตว่นัที ่25 กนัยายน 2022 เป็นตน้ไป 

 

 
สําหรบัการสง่ออกสนิคา้จากประเทศไทยไปยงัจดุหมายปลายทางท ัว่โลก: 
 

ปลายทาง UPS Worldwide Express®¹/ Expedited® UPS Worldwide Express Freight®² 

สหรัฐอเมรกิา ภมูภิาคอเมรกิา³ 44 44 

ภมูภิาคยโุรป⁴ 44 44 

อนิเดยี 44 44 

เอเชยีแปซฟิิก⁵ 18 18 

ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์ 84 130 

ปลายทางอืน่ ๆ 44 44 
 
 

¹UPS Worldwide Express® ยงัรวมถงึ UPS Worldwide Express Plus® และ UPS Worldwide Express Saver®  

²UPS Worldwide Express Freight® ยงัรวมถงึ UPS Worldwide Express Freight® Midday  
³ภมูภิาคอเมรกิา ไดแ้ก ่แคนาดา เม็กซโิก เปอรโ์ตรโิก  
⁴ภมูภิาคยโุรป ไดแ้ก ่แอลเบเนีย อันดอรร์า อารเ์มเนีย ออสเตรยี เบลารุส เบลเยยีม บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา บัลแกเรยี เกาะแชนเนล โครเอเชยี ไซปรัส เช็ก สาธารณรัฐ, เดนมารก์, เอสโตเนีย, 
ฟินแลนด,์ ฝรั่งเศส, จอรเ์จยี, เยอรมนี, ยบิรอลตาร,์ กรซี, เกริน์ซยี,์ ฮังการ,ี ไอซแ์ลนด,์ ไอรแ์ลนด,์ อสิราเอล, อติาล,ี โคโซโว, ลัตเวยี, ลทิัวเนีย, ลักเซมเบริก์, มอลตา, มอลโดวา, มอนเตเนโกร, 
เนเธอรแ์ลนด,์ มาซโิดเนียเหนือ, นอรเ์วย,์ โปแลนด,์ โปรตเุกส, โรมาเนีย, รัสเซยี, ซานมารโีน, เซอรเ์บยี, สโลวาเกยี, สโลวเีนีย, สเปน, สวเีดน, สวติเซอรแ์ลนด,์ ตรุก,ี ยูเครน, สหราชอาณาจักร 
⁵เอเชยีแปซฟิิก ไดแ้ก่ จนี, เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง, อนิโดนีเซยี, ญีปุ่่ น, เกาหลใีต,้ เขตบรหิารพเิศษมาเกา๊, มาเลเซยี, ฟิลปิปินส,์ สงิคโปร,์ ไตห้วัน, ไทย, เวยีดนาม 

 
 
 
  



   

สําหรบัสนิคา้นําเขา้จากปลายทางท ัว่โลกมายงัประเทศไทย: 
 

ตน้ทาง UPS Worldwide Express®¹/ Expedited® UPS Worldwide Express Freight®² 

สหรัฐอเมรกิา³ 7 23 

แคนาดา 4 11 

เม็กซโิก 6 15 

ภมูภิาคยโุรป⁴ 7 61 

อนิเดยี 18 34 

เอเชยีแปซฟิิก⁵ 18 18 

ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์ 18 18 

ตน้ทางอืน่ ๆ 4 11 
 
 

¹UPS Worldwide Express® ยงัรวมถงึ UPS Worldwide Express Plus® and UPS Worldwide Express Saver®  

²UPS Worldwide Express Freight® ยงัรวมถงึ UPS Worldwide Express Freight® Midday  
³สหรัฐอเมรกิา รวมถงึ เปอรโ์ตรโิก   
⁴ภมูภิาคยโุรป ไดแ้ก ่ออสเตรยี, เบลเยยีม, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมารก์, ฟินแลนด,์ ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ฮังการ,ี ไอรแ์ลนด,์ อติาล,ี ลักเซมเบริก์, เนเธอรแ์ลนด,์ นอรเ์วย,์ โปแลนด,์ โปรตเุกส, สเปน, 
สวเีดน, สวติเซอรแ์ลนด,์ สหราชอาณาจักร 
⁵เอเชยีแปซฟิิก ไดแ้ก่ จนี, เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง, อนิโดนีเซยี, ญีปุ่่ น, เกาหลใีต,้ เขตบรหิารพเิศษมาเกา๊, มาเลเซยี, ฟิลปิปินส,์ สงิคโปร,์ ไตห้วัน, ไทย, เวยีดนาม 

 
 
 


