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กฎท่�เก่�ยวัข้้องกับคำวัามริบัผู้ิดุท่�กำาหนดุโดุยอนุสัญ่ญ่าวัอริซ์็อและการิแก้ไข้เพัิ�มเติุม
ใดุ ๆ ในอนุสัญ่ญ่าดัุงกล่าวัจัะมผู่้ลใชื่้บังคัำบกับการิข้นส่งริะหว่ัางปริะเทศใดุ ๆ หลัง
จัากน่�ตุริาบเท่าท่�การิข้นสง่ดัุงกล่าวัอยูภ่ายใตุ้บงัคัำบข้องกฎนั�น

United Parcel Service ตามวัตถึุป็ระสำงื่ค์้ของื่ข้อกัำาหนดและเง่ื่�อนไขเหล่านี�จำะหมายถึึงื่ 
บริษัท United Parcel Service ที�ดำาเนินกัารในป็ระเทศูต้นทางื่ UPS Parcel Delivery Service 
Limited (“UPS”) มีสำ่วนร่วมในกัารขนสำ่งื่ระหว่างื่ป็ระเทศูของื่พิ่ัสำดุขนาดเล็กั (รวมทั�งื่ 
“ซิองื่จำดหมายแบบ Express”) และบริกัารที�เกีั�ยวเน่�องื่หร่อบริกัารเพิ่ิ�มเติม กัารจัำดสำ่งื่
ทั�งื่หมดเป็็นไป็ตามข้อกัำาหนดและเง่ื่�อนไขในคู้่ม่อกัารบริกัารและอัตราค่้าบริกัารของื่ 
UPS (ดังื่ระบุไว้ที� ups.com® และเก็ับรักัษาไว้ที�สำำานักังื่าน UPS ท้องื่ถิึ�น) เอกัสำารต้นทางื่
ของื่ UPS สำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่แต่ละค้รั�งื่ และเอกัสำารที�กัำาหนดตามกัฎหมายที�ใช่้บังื่คั้บ
ของื่ป็ระเทศูหร่อเขตพ่ิ่�นที�ที�เป็็นต้นทางื่ของื่พัิ่สำดุ

“ผู้สำ่งื่” หมายถึึงื่คู้่สำัญญาที�ทำาสำัญญากัับ UPS สำำาหรับกัารบริกัาร

อนุสำัญญาวอร์ซิออาจำมีผลบังื่คั้บใช่้ ในกัรณีที�กัารขนสำ่งื่ทางื่อากัาศูเกีั�ยวข้องื่กัับจุำด
หมายป็ลายทางื่หร่อจุำดแวะพัิ่กัสุำดท้ายนอกัป็ระเทศูต้นทางื่ กัฎที�เกีั�ยวข้องื่กัับค้วาม
รับผิดที�กัำาหนดโดยอนุสำัญญาว่าด้วยกัารทำาให้เป็็นอันหนึ�งื่อันเดียวกัันซิึ�งื่กัฎเกัณฑ์์
บางื่ป็ระกัารที�เกีั�ยวกัับกัารขนสำ่งื่ระหว่างื่ป็ระเทศูทางื่อากัาศูที�ลงื่นามที�กัรุงื่วอร์ซิอ 
ป็ระเทศูโป็แลนด์ในวันที� 12 ตุลาค้ม 1929 และกัารแก้ัไขเพิ่ิ�มเติมใด ๆ ในอนุสำัญญาดังื่
กัล่าวจำะมีผลใช่้บังื่คั้บกัับกัารขนสำ่งื่ระหว่างื่ป็ระเทศูใด ๆ ตราบเท่าที�กัารขนสำ่งื่ดังื่
กัล่าวอยู่ภายใต้บังื่คั้บของื่กัฎนั�น จำะไม่มีกัารตกัลงื่เร่�องื่จุำดแวะพิ่ักั ณ เวลาที�รับพิ่ัสำดุ
เข้าระบบ และ UPS ขอสำงื่วนสำิทธุิ�ในกัารกัำาหนดเสำ้นทางื่ของื่กัารจัำดสำ่งื่ตามที� UPS เห็น
สำมค้วร แม้ว่าจำะมีข้อค้วามใด ๆ ที�ขัดกััน กัารขนสำ่งื่ทางื่ถึนนระหว่างื่ป็ระเทศูอาจำอยู่
ภายใต้บทบัญญัติอนุสำัญญาว่าด้วยสัำญญาเพิ่่� อกัารรับขนของื่ทางื่ถึนนระหว่างื่
ป็ระเทศูที�ลงื่นามที�กัรุงื่เจำนีวาในวันที� 19 พิ่ฤษภาค้ม 1956 และกัารแก้ัไขเพิิ่�มเติมใด ๆ 
ในอนุสำัญญาดังื่กัล่าว (“อนุสำัญญา CMR”)

UPS อาจำว่าจ้ำางื่ผู้รับเหมาช่่วงื่เพ่ิ่�อดำาเนินกัารบริกัารและตามสัำญญาทั�งื่ในนามของื่
ตนเองื่และในนามของื่พิ่นักังื่าน ตัวแทน และผู้รับเหมาช่่วงื่ ซิึ�งื่แต่ละฝ่่ายจำะได้รับผล
ป็ระโยช่น์จำากัข้อกัำาหนดเหล่านี� ฝ่่ายใด ๆ ดังื่กัล่าวไม่มีอำานาจำที�จำะเพิิ่กัถึอนหร่อ
เป็ลี�ยนแป็ลงื่ข้อกัำาหนดใด ๆ เหล่านี� พิ่ัสำดุหร่อพิ่าเลททั�งื่หมดที�อยู่ภายใต้ใบตราสำ่งื่
สำินค้้าของื่ UPS หนึ�งื่ใบ (“ใบตราสำ่งื่สำินค้้าของื่ UPS”) ให้ถ่ึอเป็็นกัารจัำดสำ่งื่ค้รั�งื่เดียว กัาร
ขนสำ่งื่อาจำดำาเนินกัารผ่านจุำดแวะพิ่ักัระหว่างื่ทางื่ใดๆ ที� UPS เห็นสำมค้วร

เว้นแต่จำะตกัลงื่กัันเป็็นอย่างื่อ่�นเป็็นลายลักัษณ์อักัษรก่ัอนกัารรับพิ่ัสำดุเข้าระบบ กัาร
บริกัารที�จัำดหาให้โดย UPS นั�นจำำากััดเฉพิ่าะกัารรับของื่ กัารขนสำ่งื่ พิ่ิธุีกัารทางื่ศูุลกัากัร
เท่าที�จำะสำามารถึทำาได้ และกัารสำ่งื่มอบของื่ที�ต้องื่จัำดสำ่งื่ ผู้สำ่งื่รับทราบว่ากัารจัำดสำ่งื่จำะ
ถึูกัรวมเข้ากัับกัารจัำดสำ่งื่ของื่ผู้สำ่งื่รายอ่�นสำำาหรับกัารขนส่ำงื่ และ UPS อาจำไม่ตรวจำสำอบ
กัารเค้ล่�อนย้ายขาเข้าและขาออกัของื่กัารจัำดสำ่งื่แต่ละรายกัารที�ศููนย์จัำดกัารทั�งื่หมด

สินค้ำาท่�ไดุ้ริบัการิจััดุการิและข้้อจัำากัดุในการิให้บริกิาริ
UPS ให้บริกัารขนส่ำงื่สำินค้้าทั�วไป็ ตามป็กัติที�กัำาหนดไว้ โดยอยู่ภายใต้ข้อจำำากััดดังื่ต่อไป็
นี�:

(i)  ภายใต้ข้อกัำาหนดและเง่ื่� อนไขที�เกีั�ยวข้องื่กัับ UPS Worldwide Express Freight 
Services ด้านล่างื่ ห้ามให้บริกัารขนส่ำงื่พิ่ัสำดุหร่อสำิ�งื่ของื่ใด ๆ ที�มีนำาหนักัจำริงื่เกิัน 
70 กิัโลกัรัม (หร่อ 150 ป็อนด์) หร่อยาวเกิัน 274 เซินติเมตร (หร่อ 108 นิ�ว) หร่อ
รวมทั�งื่หมด 400 เซินติเมตร (หร่อ 157 นิ�ว) ตามค้วามยาวและเส้ำนรอบวงื่รวมกััน 
หากัพิ่บในระบบ UPS จำะมีค่้าธุรรมเนียมเพิิ่�มเติมดังื่ต่อไป็นี�: เกิันนำาหนักัสูำงื่สำุด 
เกิันค้วามยาวสำูงื่สำุด หร่อเกิันขนาดสำูงื่สำุด พิ่าเลท UPS Worldwide Express Freight 

Services ที�เกิันขีดจำำากััดขนาดและนำาหนักัสำูงื่สุำดตามที�กัำาหนดไว้ (ในคู้่ม่อกัาร
บริกัารและอัตราค่้าบริกัารของื่ UPS) ที� ups.com® จำะไม่ได้รับกัารยอมรับสำำาหรับ
กัารขนสำ่งื่และจำะถูึกัสำ่งื่กัลับไป็ยังื่ผู้สำ่งื่ หากัพิ่บในระบบ UPS 

(ii) ห้ามให้บริกัารขนสำ่งื่พิ่ัสำดุหร่อสำิ�งื่ของื่ใด ๆ ที�มีมูลค่้าตามจำริงื่เกิัน 50,000 ดอลลาร์
สำหรัฐต่อช่ิ�น (หร่อเทียบเท่าในสำกัุลเงิื่นท้องื่ถิึ�น); หร่อ 100,000 ดอลลาร์สำหรัฐต่อพิ่า
เลท (หร่อเทียบเท่าในสำกุัลเงิื่นท้องื่ถิึ�น) สำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่ UPS Worldwide Express 
Freight Services 

(iii) ห้ามให้บริกัารในกัารขนสำ่งื่พิ่ัสำดุหร่อพิ่าเลทที�มีสำิ�งื่ของื่ต้องื่ห้ามที�ระบุไว้ใน
เว็บไซิต์ของื่ UPS (ups.com®) ซิึ�งื่รวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััดเพิ่ียงื่ สิำ�งื่ของื่ที�มีมูลค่้าผิดป็กัติ 
(เช่่น เหรียญ สำกัุลเงิื่น แสำตมป์็ ตราสำารที�เป็ลี�ยนม่อได้ (ยกัเว้นเช็่ค้) ธุนาณัติ) 
และสำินค้้าอันตราย อ้างื่อิงื่ถึึงื่คู้่ม่อกัารบริกัารและอัตราค่้าบริกัารของื่ UPS 
สำำาหรับข้อมูลเพิ่ิ�มเติมเกีั�ยวกัับสำินค้้าอันตราย ภายใต้กัฎหมายที�บังื่คั้บใช่้ สำินค้้า
บางื่อย่างื่สำามารถึขนส่ำงื่ได้ภายใต้เง่ื่� อนไขที�กัำาหนดเท่านั�น  และสิำนค้้าบางื่
รายกัารไม่ได้รับอนุญาตให้ขนสำ่งื่ทางื่อากัาศู

(iv) โดยทั�วไป็ UPS ไม่ได้ให้บริกัารขนสำ่งื่สิำนค้้าที�เป็็นสำัตว์มีช่ีวิต UPS จำะยอมรับกัาร
ขนสำ่งื่สัำตว์ที�มีช่ีวิตตามข้อยกัเว้นเท่านั�น กัารขนสำ่งื่สำำาหรับกัารขนสำ่งื่ที�มีสำัตว์มี
ช่ีวิตนั�นมีข้อจำำากััด จำะต้องื่มีกัารจัำดเตรียมไว้ล่วงื่หน้า และเช่่นเดียวกัับกัารขนสำ่งื่
อ่�นๆ ทั�งื่หมด โดยจำะดำาเนินกัารตามข้อกัำาหนดและเง่ื่�อนไขที�ระบุไว้ในคู้่ม่อกัาร
บริกัารและอัตราค่้าบริกัารของื่ UPS

(v) UPS ไม่มีบริกัารป็้องื่กัันสำำาหรับกัารขนสำ่งื่สิำนค้้าที�เน่าเสำียง่ื่ายหร่อสิำนค้้าโภค้ภัณฑ์์
ที�ต้องื่กัารกัารป้็องื่กัันจำากัค้วามร้อนหร่อค้วามเย็น สำินค้้าดังื่กัล่าวจำะได้รับกัาร
ยอมรับสำำาหรับกัารขนสำ่งื่โดยผู้สำ่งื่จำะเป็็นผู้รับค้วามเสำี�ยงื่ต่อค้วามเสีำยหายใด ๆ ที�
เกิัดขึ�นจำากักัารขนสำ่งื่แต่เพิ่ียงื่ผู้เดียว

(vi) จำะไม่มีกัารให้บริกัารในกัารขนสำง่ื่สำิ�งื่ของื่ใดๆ ที�ผิดฎหมายหร่อข้อบังื่คั้บที�ใช่้บังื่คั้บ
ในป็ระเทศูต้นทางื่หร่อป็ลายทางื่ หร่อตามที� UPS อาจำกัำาหนดว่าสำินค้้าใดบ้างื่ที�
ห้ามขนสำ่งื่ตามดุลยพิิ่นิจำของื่ UPS แต่เพิ่ียงื่ผู้เดียว สิำ�งื่ของื่ต้องื่ห้ามที�พิ่บในระบบ
เค้ร่อข่ายของื่ UPS หร่อสิำ�งื่ของื่ที�ถึูกัจำำากััดซิึ�งื่ไม่ได้จัำดเตรียมอย่างื่เหมาะสำมตาม
ระเบียบข้อบังื่คั้บที�มีอำานาจำจำะมีค่้าธุรรมเนียมเพิ่ิ�มเติมสำำาหรับสิำ�งื่ของื่ต้องื่ห้าม 
UPS ขอสำงื่วนสำิทธุิ�ในกัารพิ่ิจำารณาตามดุลยพิ่ินิจำแต่เพิ่ียงื่ผู้เดียวและไม่จำำากััดใน
กัารกัำาจัำด สำ่งื่ต่อเจ้ำาหน้าที� หร่อสำ่งื่ค่้นพิ่ัสำดุดังื่กัล่าวไป็ยังื่ผู้สำ่งื่โดยที�ผู้สำ่งื่เป็็นผู้
ออกัค่้าใช้่จ่ำายเองื่ ค่้าใช้่จ่ำายดังื่กัล่าวจำะถึูกัเรียกัเก็ับเป็็นค่้าใช้่จ่ำายเพิ่ิ�มเติมจำากั
ค่้าใช่้จ่ำายอ่�น ๆ ที�เกีั�ยวข้องื่ทั�งื่หมด รวมทั�งื่ค่้าธุรรมเนียมกัารกัำาจัำดทั�งื่หมด 

ผู้สำ่งื่จำะต้องื่รับผิดช่อบต่อค้วามถูึกัต้องื่และค้วามสำมบูรณ์ของื่รายกัารสิำนค้้าที�แนบไว้
ในใบตราสำ่งื่สิำนค้้าและตรวจำสำอบให้แน่ใจำว่าของื่ทั�งื่หมดมีข้อมูลกัารติดต่อที�เพีิ่ยงื่พิ่อ
สำำาหรับผู้สำ่งื่และผู้รับของื่ ของื่ที�จัำดสำ่งื่จำะต้องื่ได้รับกัารบรรจุำหีบห่อ ทำาเค้ร่�องื่หมาย 
และติดฉลากั มีกัารอธุิบายและจัำดป็ระเภทสำิ�งื่ที�บรรจุำอยู่ และมีเอกัสำารป็ระกัอบที�อาจำ
จำำาเป็็น (ในแต่ละกัรณี) เพิ่่� อให้เหมาะสำมกัับกัารขนส่ำงื่และเพ่ิ่�อให้เป็็นไป็ตามข้อ
กัำาหนดของื่คู้่ม่อกัารบริกัารและอัตราค่้าบริกัารและกัฎหมายที�ใช้่บังื่คั้บ

ค่ำาธริริมเนย่มพััสดุุข้นาดุใหญ่่
มีค่้าใช้่จ่ำายเพิิ่�มเติมสำำาหรับพัิ่สำดุที�พิ่ิจำารณาว่ามีขนาดใหญ่ พิ่ัสำดุที�พิ่ิจำารณาว่าเป็็น 
“พิ่ัสำดุขนาดใหญ่” ค่้อ พิ่ัสำดุที�มีค้วามยาวกัับเส้ำนรอบพัิ่สำดุ [(2 x กัว้างื่) + (2 x สำูงื่)] รวม
กัันมากักัว่า 300 ซิม. (118 นิ�ว) แต่ไม่เกิันขนาดสำูงื่สำุดของื่ UPS ที� 400 ซิม. (157 นิ�ว) พิ่ัสำดุ
ขนาดใหญ่ที�จัำดสำ่งื่จำะต้องื่มีนำาหนักัที�เรียกัเก็ับเงิื่นได้ขั�นตำาที� 40 กิัโลกัรัม (90 ป็อนด์)

ข้อกัำาหนดและเง่ื่�อนไขกัารบริกัาร
มีผลบังื่คั้บใช่้วันที� 25 ธุันวาค้ม 2022

http://ups.com
http://ups.com
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โดยจำะไม่มีกัารคิ้ดค่้าธุรรมเนียมกัารจัำดกัารเพิิ่�มเติม เม่� อมีกัารคิ้ดค่้าธุรรมเนียม
แพิ่็ค้เกัจำขนาดใหญ่

ค่ำาธริริมเนย่มการิเกินข้ดุ่จัำากัดุสูงสุดุ
พิ่ัสำดุที�มีนำาหนักัหร่อขนาดเกิันขีดจำำากััดที�กัำาหนดไว้ในข้อกัำาหนดและเง่ื่� อนไขกัาร
บริกัาร ("รายกัารที�ไม่ยอมรับสำำาหรับกัารขนส่ำงื่") จำะมีค่้าธุรรมเนียมเพิิ่�มเติมสำำาหรับ
รายกัารใดรายกัารหนึ�งื่ต่อไป็นี�: เกิันนำาหนักัสูำงื่สุำด เกิันค้วามยาวสำูงื่สำุด หร่อเกิันขนาด
สำูงื่สุำด ค่้าธุรรมเนียมดังื่กัล่าวนั�นเป็็นค่้าใช้่จ่ำายเพิิ่�มเติมจำากัค่้าใช้่จ่ำายอ่�นๆ ที�เกีั�ยวข้องื่
ทั�งื่หมด ซิึ�งื่รวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััดเพิ่ียงื่ค่้าบริกัารแพ็ิ่ค้เกัจำขนาดใหญ่

ค่ำาดุำาเนินการิจััดุการิเพิั�มเติุม
จำะมีกัารป็ระเมินค่้าธุรรมเนียมกัารจัำดกัารเพิิ่�มเติมสำำาหรับพัิ่สำดุใดๆ ที�ต้องื่มีกัาร
จัำดกัารพิิ่เศูษ ตามที�กัำาหนดโดย UPS และตามดุลยพิิ่นิจำของื่ UPS แต่เพิ่ียงื่ผู้เดียว ซิึ�งื่
รวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััดเพิ่ียงื่:

(i)  สำิ�งื่ของื่ใดๆ  ที�ถึูกัห่อหุ้มอยู่ในบรรจุำภัณฑ์์ขนสำ่งื่ชั่�นนอกัที�ทำาจำากัโลหะ , ไม้ , 
พิ่ลาสำติกัแข็งื่, พิ่ลาสำติกัอ่อน (เช่่น ถึุงื่พิ่ลาสำติกั) หร่อโฟิมสำไตรีนที�ขยายตัว (เช่่น 
สำไตโรโฟิม)

(ii) สำิ�งื่ของื่รูป็ทรงื่กัระบอกัใดๆ เช่่น ถัึงื่บาร์เรล กัลองื่ ถัึงื่นำา หร่อยางื่รถึ ซิึ�งื่ไม่
สำามารถึห้อหุ้มอยู่ในภาช่นะในกัารขนสำ่งื่แบบกัระดาษแข็งื่ลูกัฟิูกัได้

(iii) พิ่ัสำดุใด ๆ ที�มีด้านที�ยาวที�สำุดเกิัน 122 เซินติเมตร (หร่อ 48 นิ�ว) หร่อด้านที�ยาว
ที�สำุดเป็็นอันดับสำองื่เกิัน 76 เซินติเมตร (หร่อ 30 นิ�ว) 

(iv) พิ่ัสำดุใด ๆ ที�มีนำาหนักัจำริงื่มากักัว่า 32 กิัโลกัรัม (หร่อ 70 ป็อนด์) และ

(v) พิ่ัสำดุแต่ละช่ิ�นที�ไม่รวมกัารขนสำ่งื่ของื่ UPS Worldwide Express Freight Services ซิึ�งื่นำา
หนักัเฉลี�ยต่อหีบห่อมากักัว่า 32 กิัโลกัรัม (หร่อ 70 ป็อนด์) และไม่ได้ระบุนำาหนักั
ของื่พิ่ัสำดุแต่ละช่ิ�นไว้ในระบบกัารจัำดสำ่งื่ที�ใช้่ของื่ UPS

UPS ขอสำงื่วนสำิทธุิ�ในกัารป็ระเมินค่้าธุรรมเนียมสำำาหรับพิ่ัสำดุใด ๆ ที�ต้องื่ใช่้กัารจัำดกัาร
พิ่ิเศูษตามดุลยพิ่ินิจำของื่ UPS แต่เพิ่ียงื่ผู้เดียว

ค่ำาธริริมเนย่มการิจััดุการิพัาเลทข้นาดุใหญ่่
ค่้าบริกัารเพิ่ิ�มเติมสำำาหรับกัารจัำดกัารพิ่าเลทขนาดใหญ่จำะนำาไป็ใช้่กัับพิ่าเลทของื่ 
U P S  Wo r l dwi d e  E xp re ss  Fre ig ht  S e r v i ce s  ที� จัำดอ ยู่ ในป็ระเภทขนาดใหญ่  
พิ่ า เ ล ท พิิ่ จำ า ร ณ า ว่ า มี ข น า ด ใ ห ญ่ เ ม่� อ ข น า ด เ กิั น เ กั ณ ฑ์์ ที� กัำา ห น ด ไ ว้ ที 
https://www.ups.com/assets/resources/media/wwef_max_dim.pdf

พิ่าเลท UPS Worldwide Express Freight Services พิ่าเลทอยู่ภายใต้ข้อจำำากััดขนาดสำูงื่สำุด 
( ซิึ� งื่ แ ต กั ต่ า งื่ กัั น ไ ป็ ต า ม ต้ น ท า งื่ แ ล ะ ป็ ล า ย ท า งื่ )  ต า ม ที� กัำา ห น ด ไ ว้ ใ น 
https://www.ups.com/assets/resources/media/wwef_max_dim.pdf พิ่าเลทที�เกิันข้อจำำากััด
ด้านขนาดเหล่านี�ต้องื่ได้รับกัารอนุมัติล่วงื่หน้าจำากั UPS และจำะต้องื่เสำียค่้าบริกัารกัาร
จัำดกัารพิ่าเลทขนาดใหญ ่หากั UPS ให้กัารบริกัาร

การิอัปโหลดุข้้อมูล PLD ตุามกำาหนดุเวัลา
ผู้สำง่ื่ต้องื่อัป็โหลดรายละเอียดระดับพัิ่สำดุ (“PLD”) ใหแ้ก่ั UPS ตามกัำาหนดเวลา หากัไมไ่ด้
อัป็โหลดข้อมูล PLD ตามกัำาหนดเวลา จำะไมส่ำามารถึใช้่บริกัารของื่ UPS บางื่อยา่งื่ได้ ซิึ�งื่
รวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััดเพิ่ียงื่บริกัารใบแจ้ำงื่หนี�แบบไร้เอกัสำารและกัารรับป็ระกัันบริกัาร กัาร
อัป็โหลดขอ้มลู PLD ตามกัำาหนดเวลาตามที�ใช้่ในข้อกัำาหนดเหล่านี�หมายถึึงื่ กัารสำง่ื่ขอ้มลู 
PLD ที�เกีั�ยวข้องื่ทั�งื่หมดทางื่อิเล็กัทรอนกิัส์ำไป็ยงัื่ UPS ตามระยะเวลาหรอ่ก่ัอนเวลาที�จัำดสำง่ื่
พิ่ัสำดุไป็ยังื่ UPS ข้อมูล PLD รวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััดเพิ่ียงื่ช่่�อและนามสำกัุลของื่ผู้รับ ที�อยู่ที�
สำมบูรณส์ำำาหรบัจัำดสำง่ื่ และขนาดและนำาหนกััของื่พัิ่สำดทีุ�จำะจัำดสำง่ื่

กัารระบุที�อยู่อีเมลของื่ผู้รับหร่อผู้รับที�เกีั�ยวข้องื่ในข้อมูล PLD สำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่ (“ที�อยู่
อีเมล PLD”) ผูส้ำง่ื่รับทราบและยินยอมให้ UPS สำง่ื่กัารแจ้ำงื่เต่อนที�เกีั�ยวขอ้งื่กัับกัารสำง่ื่มอบ
สำนิค้้าดังื่กัล่าวไป็ยงัื่ที�อยูอี่เมล PLD ที�เกีั�ยวขอ้งื่ของื่กัารจัำดสำง่ื่ และอาจำใช่ที้�อยูอี่เมล PLD 
ดังื่กัล่าวตามป็ระกัาศูค้วามเป็็นสำ่วนตัวของื่ UPS ที�มีผลบังื่คั้บใช่้ในเวลาที�จัำดสำ่งื่ตาม
ขอบเขตที�กัฎหมายอนุญาต ผู้สำ่งื่รับป็ระกัันว่า (i) ได้รับกัารแจ้ำงื่และให้ค้วามยินยอม
เฉพิ่าะจำากับุค้ค้ลที�เกีั�ยวข้องื่กัับที�อยู่อีเมล PLD แต่ละรายกัารเพ่ิ่�อรับกัารแจ้ำงื่เต่อนที�
เกีั�ยวขอ้งื่กัับกัารจัำดสำง่ื่พิ่สัำดดัุงื่กัล่าวและสำำาหรบักัารใช้่งื่านที�อยูอี่เมล PLD โดย UPS ตาม
ป็ระกัาศูเกีั�ยวกัับค้วามเป็็นสำ่วนตัวของื่ UPS มีผลบังื่คั้บใช่้ ณ เวลาที�จัำดสำ่งื่ในขอบเขตที�
กัฎหมายอนญุาต และ (ii) ที�อยูอี่เมล PLD นั�นถึกูัต้องื่และได้รบักัารค้วบค้มุโดยผูร้บัหรอ่
ผู้รับที�เกีั�ยวข้องื่สำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่ที�เกีั�ยวข้องื่ ผู้สำ่งื่จำะต้องื่ป็กัป้็องื่ ช่ดใช้่ค่้าเสีำยหาย และ
ป็กัป็อ้งื่ UPS ทั�งื่บรษัิทหลักัและบรษัิทในเค้ร่อ เจ้ำาหนา้ที� กัรรมกัาร พิ่นกัังื่าน ตัวแทน และ
ผู้ส่ำบทอดและผู้มอบหมาย ต่อค้วามรบัผดิช่อบ ค้วามสำญูเสีำย ค้วามเสำยีหาย ต้นทนุ และ
ค่้าใช้่จ่ำายใด ๆ ทั�งื่หมด (รวมถึึงื่ค่้าธุรรมเนยีมทางื่กัฎหมายตามสำมค้วร) ในลักัษณะใด ๆ 
ที�เกิัดขึ�นหร่อได้รับค้วามเด่อดร้อนจำากัค้วามเสีำยหายที�เกิัดขึ�นจำากัหร่อเป็็นผลมาจำากั
กัารละเมดิกัารรบัป็ระกัันในบทลงื่โทษก่ัอนหนา้

บริกิาริใบแจ้ังหน่�แบบไริเ้อกสาริข้อง UPS 
บริกัารใบแจ้ำงื่หนี�แบบไร้เอกัสำารของื่ UPS เป็็นทางื่เล่อกัแก่ัผู้สำ่งื่ให้มีใบแจ้ำงื่หนี�กัารค้้า
อิเล็กัทรอนิกัส์ำ ซึิ�งื่มีข้อมูลธุุรกัรรมกัารขายสิำนค้้าที�เตรียมไว้ บริกัารนี�จำะช่่วยให้ผู้ส่ำงื่
สำามารถึเร่งื่พิ่ิธุีกัารทางื่ศูุลกัากัรของื่กัารจัำดสำ่งื่ระหว่างื่ป็ระเทศูของื่ตนได้ และพิ่ร้อม
ให้บริกัารสำำาหรับผู้สำ่งื่ที�ลงื่ทะเบียนกัับ UPS ล่วงื่หน้าก่ัอนกัารจัำดสำ่งื่

กัารใช่้บริกัารใบแจ้ำงื่หนี�แบบไร้เอกัสำารของื่ UPS ผู้จัำดสำ่งื่อนุญาตให้ UPS ใช่้หัวจำดหมาย
และลายเซิน็อิเล็กัทรอนกิัส์ำของื่ผูส้ำง่ื่เพิ่่�อจัำดทำาใบแจ้ำงื่หนี�กัารค้้าที�แท้จำริงื่ ถึกูัต้องื่ และไม่
ใช่้กัระดาษที�ระบุถึึงื่ธุุรกัรรมกัารขายของื่ผู้สำ่งื่ให้กัับผู้ซิ่�อที�จำำาเป็็นสำำาหรับกัารเร่งื่รัดให้
สำอดค้ล้องื่กัับกัฎหมายว่าด้วยกัารสำง่ื่ออกัและพิ่ธิุกีัารทางื่ศูลุกัากัรของื่กัารขนสำง่ื่ระหว่างื่
ป็ระเทศู

ผู้สำ่งื่ต้องื่ระบุข้อมูลใบแจ้ำงื่หนี�ทางื่กัารค้้าทั�งื่หมด เพิ่่�อให้แน่ใจำว่าใบแจ้ำงื่สำินค้้าแบบไร้
เอกัสำารมีค้วามถูึกัต้องื่และค้รบถ้ึวนสำมบูรณ์ ผู้จัำดสำ่งื่จำะต้องื่อัป็โหลดข้อมูลราย
ละเอียดระดับพิ่ัสำดุ (PLD) ตามกัำาหนดเวลา เพิ่่�อใช่้บริกัารนี� ข้อมูล PLD รวมถึึงื่แต่ไม่
จำำากััดเพิ่ียงื่ช่่�อและนามสำกุัลของื่ผู้รับ ที�อยู่ที�สำมบูรณ์สำำาหรับจัำดสำ่งื่ และขนาดและนำา
หนักัของื่พัิ่สำดุที�จำะจัำดสำ่งื่ หากัไม่ได้อัป็โหลดข้อมูล PLD ตามกัำาหนดเวลา จำะไม่
สำามารถึใช่้บริกัารของื่ UPS บางื่อย่างื่ได้ กัารอัป็โหลดข้อมูล PLD ตามกัำาหนดเวลาตาม
ที� ใช่้ในข้อกัำาหนดเหล่านี�หมายถึึงื่  กัารสำ่งื่ข้อมูล  PLD ที� เ กีั�ยวข้องื่ทั� งื่หมดทางื่
อิเล็กัทรอนิกัสำ์ไป็ยังื่ UPS ตามระยะเวลาหร่อก่ัอนเวลาที�จัำดสำ่งื่พิ่ัสำดุไป็ยังื่ UPS ข้อมูล 
PLD รวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััดเพีิ่ยงื่ช่่�อและนามสำกุัลของื่ผู้รับ ที�อยู่ที�สำมบูรณ์สำำาหรับจัำดสำ่งื่ 
และขนาดและนำาหนักัของื่พิ่ัสำดุที�จำะจัำดสำ่งื่

ข้อกัำาหนดและเงื่�อนไขกัารบริกัาร 

ข้อกัำาหนดและเง่ื่�อนไขกัารบริกัาร
มีผลบังื่คั้บใช่้วันที� 25 ธุันวาค้ม 2022

https://www.ups.com/assets/resources/media/wwef_max_dim.pdf
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(ตุ่อ)

UPS Import Control®

บรกิัารค้วบค้มุกัารนำาเขา้ของื่ UPS ช่ว่ยให้ผูส้ำง่ื่สำามารถึดำาเนนิกัารกัับกัารนำาเข้าสำนิค้้า รวม
ถึึงื่ใบแจ้ำงื่หนี�ทางื่กัารค้้าได้ ผูส้ำง่ื่อาจำใช้่บรกิัารค้วบค้มุกัารนำาเขา้ของื่ UPS เพ่ิ่�อสำรา้งื่ฉลากั
นำาเข้าแบบพิิ่มพ์ิ่ ฉลากันำาเข้าอิเล็กัทรอนิกัส์ำ กัารพิิ่มพ์ิ่และสำ่งื่ฉลากักัารนำาเข้าทางื่
ไป็รษณีย์ เพ่ิ่�อมอบให้กัับผู้สำ่งื่ของื่ของื่ที�ต้องื่จัำดสำ่งื่ กัารค้วบคุ้มกัารนำาเข้าของื่ UPS ใช่้
เฉพิ่าะในป็ระเทศูที�มีบริกัารรับพิ่ัสำดุของื่ UPS ค่้าใช้่จ่ำายเพิิ่�มเติมสำำาหรับฉลากัค้วบคุ้ม
กัารนำาเขา้ของื่ UPS แต่ละใบตามที�ระบุไว้ในอัตราค่้าบรกิัารของื่ UPS ที�มผีลบงัื่คั้บใช่ ้ณ 
เวลาที�มกีัารคิ้ดค่้าธุรรมเนยีม 

กัารค้วบคุ้มกัารนำาเข้าของื่ UPS ให้บริกัารสำำาหรับพัิ่สำดุและพิ่าเลทที�ดำาเนินกัารผ่าน 
WorldShip®, UPS CampusShip®, UPS Internet Shipping, หรอ่ UPS Developer Kit และสำำาหรบัพิ่สัำดุ
เท่านั�นที�ดำาเนินกัารผา่น WorldShip หรอ่โซิลชู่นั UPS Ready® ที�ได้รบัอนมุติั

พิ่ัสำดุที�มีสิำ�งื่ของื่บางื่อย่างื่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัำดสำ่งื่และ UPS ไม่ให้บริกัารค้วบคุ้มกัารนำา
เขา้ของื่ UPS ซิึ�งื่รวมถึึงื่แต่ไมจ่ำำากััดเพิ่ยีงื่กัารจัำดสำง่ื่วัสำดอัุนตรายที�ต้องื่ใช่เ้อกัสำารกัารจัำดสำง่ื่
หร่อกัารจัำดสำ่งื่อาวุธุที�ต้องื่ใช้่บริกัารย่นยันกัารจัำดสำ่งื่ ไม่มีบริกัารสำ่งื่สำินค้้าเก็ับเงิื่นป็ลาย
ทางื่ (C.O.D.) สำำาหรับกัารจัำดสำง่ื่กัารค้วบคุ้มกัารนำาเขา้ของื่ UPS

มูลค่้าตามจำริงื่หร่อมูลค่้าที�ป็ระกัาศูไว้สำูงื่สำุดสำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่กัารค้วบคุ้มกัารนำาเข้า
ของื่ UPS ค่้อ 50,000 ดอลลาร์สำหรัฐต่อพิ่ัสำดุและ 100,000 ดอลลาร์สำหรัฐต่อพิ่าเลท โดย
มีเง่ื่�อนไขว่ากัารค้วบคุ้มกัารนำาเข้าของื่ UPS ของื่พัิ่สำดุหร่อพิ่าเลทที�มีมูลค่้าตามจำริงื่
หร่อที�ป็ระกัาศูไว้เกิัน 1,000 ดอลลาร์สำหรัฐ ผู้สำ่งื่ต้องื่แน่ใจำว่าได้จัำดทำากัารสำรุป็กัารจัำด
สำ่งื่ที�มีมูลค่้าสูำงื่ของื่ UPS และลงื่นามโดยพิ่นักังื่านขับรถึของื่ UPS เม่�อสำ่งื่พิ่ัสำดุหร่อพิ่า
เลทให้กัับ UPS หากัไม่ได้รับกัารสำรุป็กัารจัำดสำ่งื่ที�มีมูลค่้าสำูงื่ที�มีกัารลงื่นาม มูลค่้าตาม
จำริงื่หร่อมูลค่้าที�ป็ระกัาศูสำูงื่สำุดของื่พิ่ัสำดุแต่ละช่ิ�นหร่อแต่ละพิ่าเลทดังื่กัล่าวจำะถึูกั
จำำากััดไว้ที� 1,000 ดอลลาร์สำหรัฐ 

ฉลากส่งค่ำนแบบพิัมพ์ั; ฉลากส่งค่ำนทางอิเล็กทริอนิกส์; พัิมพ์ัและส่งฉลากส่งค่ำน
ทางไปริษีณย่ ์
สำามารถึสำ่งื่ค่้นของื่ที�จัำดสำ่งื่ได้จำากัที�อยู่โดยใช่้ฉลากัสำ่งื่ค่้นแบบพิ่ิมพิ่์ ฉลากัสำ่งื่ค่้นทางื่
อิเล็กัทรอนิกัสำ์ และกัารพิิ่มพิ่์และสำ่งื่ฉลากัสำ่งื่ค่้นทางื่ไป็รษณีย์

มูลค่้าตามจำริงื่หร่อมูลค่้าที�ป็ระกัาศูสำูงื่สำุดสำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่พิ่ร้อมฉลากัสำ่งื่ค่้นแบบ
พิ่ิมพิ่์ ฉลากัสำ่งื่ค่้นอิเล็กัทรอนิกัส์ำ หร่อกัารพิิ่มพ์ิ่และสำ่งื่ฉลากัส่ำงื่ค่้นทางื่ไป็รษณีย์
ภายในป็ระเทศูแต่ละรายกัารค่้อ 1,000 ดอลลาร์สำหรัฐต่อพิ่ัสำดุหร่อพิ่าเลท

มูลค่้าตามจำริงื่หร่อมูลค่้าที�ป็ระกัาศูไว้สำูงื่สำุดสำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่พิ่ร้อมฉลากัสำ่งื่ค่้นแบบ
พิ่ิมพิ่์ ฉลากัสำ่งื่ค่้นอิเล็กัทรอนิกัสำ์ หร่อกัารพิ่ิมพิ่์และสำ่งื่ฉลากัสำ่งื่ค่้นทางื่ไป็รษณีย์ ค่้อ 
50,000 ดอลลาร์สำหรัฐต่อพิ่ัสำดุและ 100,000 ดอลลาร์สำหรัฐต่อพิ่าเลท โดยมีเง่ื่�อนไข
ว่ากัารนำาเข้าดังื่กัล่าวที�มีมูลค่้าตามจำริงื่หร่อที�ป็ระกัาศูไว้เกิัน 1,000 ดอลลาร์สำหรัฐ ผู้
สำ่งื่ต้องื่แน่ใจำว่าได้จัำดทำากัารสำรุป็กัารจัำดสำ่งื่ที�มีมูลค่้าสำูงื่ของื่ UPS และลงื่นามโดย
พิ่นักังื่านขับรถึของื่ UPS เม่�อสำ่งื่พิ่ัสำดุหร่อพิ่าเลทให้กัับ UPS หากัไม่ได้รับกัารสำรุป็กัาร
จัำดสำ่งื่ที�มีมูลค่้าสูำงื่ที�มีกัารลงื่นาม มูลค่้าตามจำริงื่หร่อมูลค่้าที�ป็ระกัาศูสูำงื่สุำดสำำาหรับ
พิ่ัสำดุแต่ละช่ิ�นหร่อแต่ละพิ่าเลทดังื่กัล่าวจำะถูึกัจำำากััดไว้ที� 1,000 ดอลลาร์สำหรัฐ

เม่�อจัำดสำ่งื่แล้ว สำำาหรับกัารสำ่งื่ค่้นจำะมีกัารเรียกัเก็ับค่้าธุรรมเนียมตามอัตราที�ค้ำานวณ
จำากัจุำดนัดรับไป็ยังื่ป็ลายทางื่ผ่านบริกัารที�เล่อกั จำะมีกัารป็ระเมินค่้าใช่้จ่ำายเพิ่ิ�มเติม
สำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่พิ่ร้อมฉลากัส่ำงื่ค่้นแบบพิิ่มพ์ิ่ ฉลากัส่ำงื่ค่้นอิเล็กัทรอนิกัสำ์ และกัาร
พิ่ิมพิ่์และสำ่งื่ฉลากัสำ่งื่ค่้นทางื่ไป็รษณีย์ เม่�อมีกัารร้องื่ขอ ค่้าใช้่จ่ำายที�เกีั�ยวข้องื่จำะเป็็น
ไป็ตามที�กัำาหนดไว้ในอัตราค่้าบริกัารของื่ UPS ที�มีผลบังื่คั้บใช่้ ณ เวลาที�มีกัารคิ้ดค่้า
ธุรรมเนียม

พัยายามส่งสามคำริั�งโดุยไม่มค่่ำาใชื่้จ่ัายเพัิ�มเติุม
หากั UPS ไม่สำามารถึดำาเนินกัารจัำดสำ่งื่ให้เสำร็จำสิำ�นได้ จำะมีกัารแจ้ำงื่เต่อนไว้ที�ที�อยู่ของื่
ผู้รับซึิ�งื่ระบุว่าได้พิ่ยายามจัำดสำ่งื่แล้ว หลังื่จำากันั�นในกัารพิ่ยายามสำ่งื่พิ่ัสำดุค้รั�งื่ที�สำองื่
และค้รั�งื่ที�สำาม หากัจำำาเป็็น จำะไม่มีค่้าใช่้จ่ำายเพิ่ิ�มเติม สำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่ UPS Worldwide 
Express Freight Services จำะพิ่ยายามจัำดสำ่งื่เพิ่ียงื่ค้รั�งื่เดียว ค้วามพิ่ยายามในกัารจัำดสำ่งื่
ค้รั�งื่ต่อไป็อาจำมีค่้าใช่้จ่ำายเพิ่ิ�มเติม ซิึ�งื่จำะเรียกัเก็ับจำากัผู้รับ

UPS อาจำจัำดสำ่งื่สิำนค้้าไป็ยังื่ผู้รับหร่อตัวแทนที�แท้จำริงื่หร่อที�ป็รากัฏชั่ดของื่ผู้รับหร่อ
ตามค้ำาแนะนำาของื่ผู้รับ, ไป็ยังื่ที�อยู่หร่อตำาแหน่งื่ที�ระบุในระบบกัารจัำดสำ่งื่ของื่ UPS, ไป็
ยังื่บุค้ค้ลใด ๆ ที�อยู่ในที�อยู่หร่อสำถึานที�ที�ระบุในระบบกัารจัำดสำ่งื่ของื่ UPS, ไป็ยังื่ที�อยู่
หร่อสำถึานที�อ่�นที�เหมาะสำม, ตามธุรรมเนียมทางื่กัารค้้าหร่อกัารใช่้งื่าน, ตามขั�นตอน
กัารสำ่งื่มอบของื่พิ่นักังื่านขับรถึของื่ UPS หร่อกัารจัำดสำ่งื่ตามขั�นตอนกัารสำ่งื่มอบของื่ผู้
จัำดสำ่งื่ของื่ UPS UPS ไม่จำำากััดกัารสำ่งื่มอบของื่ที�ต้องื่จัำดสำ่งื่ให้กัับบุค้ค้ลที�ระบุให้เป็็นผู้รับ 
UPS อาจำใช้่อุป็กัรณ์อิเล็กัทรอนิกัส์ำเพ่ิ่�อรับหลักัฐานกัารจัำดสำ่งื่ และผู้สำ่งื่ตกัลงื่ว่าจำะไม่
คั้ดค้้าน UPS ที�ใช้่สำำาเนาที�พิ่ิมพ์ิ่ออกัมานี�เป็็นหลักัฐานเพิ่ียงื่เพิ่ราะว่าได้รับข้อมูล
เกีั�ยวข้องื่และจัำดเก็ับในรูป็แบบอิเล็กัทรอนิกัสำ์

การิจััดุการิพัเิศษีข้องสนิค้ำาท่�ไมส่ามาริถึจััดุสง่ไดุ้ ปฏิิเสธการิสง่สนิค้ำาค่ำน
พิ่สัำดุที�ถึกูัป็ฏิเสำธุโดยผู้รับ หร่อด้วยเหตผุลอ่�นที�ไมส่ำามารถึจัำดสำง่ื่ได้ UPS จำะเก็ับไว้และจำะ
พิ่ยายามติดต่อผู้จัำดสำง่ื่เพ่ิ่�อขอค้ำาแนะนำาเพิิ่�มเติม รวมถึึงื่กัารสำง่ื่ค่้น หากัผู้สำง่ื่ป็ฏิเสำธุกัาร
ค่้นสิำนค้้า หรอ่ไมส่ำามารถึสำง่ื่ค่้นสิำนค้้าใหกั้ับผูจั้ำดสำง่ื่ได้ UPS จำะเก็ับของื่ที�ต้องื่จัำดสำง่ื่ไว้เป็น็
ระยะเวลาที�เหมาะสำม ทั�งื่นี�ขึ�นอยูกั่ับดุลยพิิ่นิจำของื่ UPS แต่เพิ่ียงื่ผู้เดียว (ไมเ่กิันสำามสิำบ
วัน) และเม่�อได้พิ่ยายามแจ้ำงื่ให้ผู้สำง่ื่ทราบตามสำมค้วร UPS ขอสำงื่วนสำทิธุิ�ในกัารจัำดกัารกัับ
พิ่สัำดหุลังื่จำากันั�นในลักัษณะใดก็ัตามตามดลุยพิิ่นิจำของื่ UPS แต่เพีิ่ยงื่ผูเ้ดียว ซิึ�งื่รวมถึึงื่แต่
ไมจ่ำำากััดเพิ่ยีงื่กัารกัำาจัำดพิ่สัำด ุผู้สำง่ื่จำะต้องื่รบัผดิช่อบในกัารช่ำาระค่้าใช่จ่้ำายทั�งื่หมด ซิึ�งื่รวม
ถึึงื่แต่ไมจ่ำำากััดเพิ่ยีงื่ ค่้าธุรรมเนยีมกัารสำง่ื่ต่อ กัารกัำาจัำด หร่อกัารสำง่ื่ค่้น ตลอดจำนภาษีและ
อากัรใด ๆ หากัมี UPS จำะไม่รับผิดช่อบต่อกัารเรียกัร้องื่ใด ๆ สำำาหรับกัารสำูญหายหร่อ
ค้วามเสำยีหายต่อของื่ที�จัำดสำง่ื่ที�ได้รบักัารป็ฏิเสำธุโดยผู้สำง่ื่สำำาหรบักัารสำง่ื่ค่้น 

การิปฏิิเสธและการิริะงับบริกิาริ
หากั UPS ทราบว่าของื่ที�จัำดสำ่งื่ไม่เป็็นไป็ตามข้อจำำากััดหร่อเง่ื่�อนไขข้างื่ต้น UPS อาจำ
ป็ฏิเสำธุที�จำะขนสำ่งื่พิ่ัสำดุที�เกีั�ยวข้องื่ หากัอยู่ระหว่างื่กัารขนสำ่งื่ UPS อาจำระงัื่บกัารขนสำ่งื่
และระงัื่บของื่ที�ต้องื่จัำดสำ่งื่ UPS ขอสำงื่วนสิำทธุิ�เพิ่ิ�มเติมในกัารจัำดกัารกัับของื่ที�ต้องื่จัำดสำ่งื่
ในลักัษณะใด ๆ ตามดุลยพิ่ินิจำของื่ UPS แต่เพิ่ียงื่ผู้เดียว และอยู่ภายใต้ค้วามเสีำ�ยงื่และ
ค่้าใช่้จ่ำายของื่ผู้สำ่งื่แต่เพิ่ียงื่ผู้เดียว ซิึ�งื่รวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััดเพิ่ียงื่ กัารสำ่งื่ค่้นไป็ยังื่ผู้สำ่งื่ กัาร
สำ่งื่ของื่ไป็ยังื่หน่วยงื่านของื่รัฐ หร่อกัารกัำาจัำดของื่ที�ต้องื่จัำดสำ่งื่ดังื่กัล่าว

UPS ยังื่ขอสำงื่วนสำิทธุิ�ในกัารป็ฏิเสำธุที�จำะให้บริกัาร ด้วยเหตุผลอ่�น ๆ สำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่
ใด ๆ ซิึ�งื่โดยเหตุผลของื่ลักัษณะของื่สิำนค้้า อาจำอยู่ในกัารตัดสำินของื่ UPS แต่เพิ่ียงื่ผู้
เดียว มีดิน สำิ�งื่สำกัป็รกั หร่อค้วามเสีำยหายอ่�น ๆ ต่อกัารขนส่ำงื่อ่�น ๆ หร่ออุป็กัรณ์ของื่ 
UPS หร่อที�บรรจุำหร่อห่ออย่างื่ไม่เหมาะสำมหร่อไม่ป็ลอดภัย นอกัจำากันี� UPS ขอสำงื่วน
สำิทธุิ�ที�จำะป็ฏิเสำธุที�จำะให้บริกัารสำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่ใด ๆ ที�ให้จัำดสำ่งื่ไป็ยังื่หร่อจำากัสำถึานที�
ใด ๆ หร่อเพิ่่�อจัำดเตรียมบริกัารทางื่เล่อกั เม่�อพิ่ิจำารณาตามดุลยพิ่ินิจำของื่ UPS แต่เพีิ่ยงื่
ผู้เดียวว่าไม่ป็ลอดภัยหร่อค่้าใช่้จ่ำายสำูงื่หร่อไม่สำามารถึให้บริกัารได้จำริงื่

UPS อาจำเล่อกัที�จำะระงัื่บกัารขนสำ่งื่ของื่ที�ต้องื่จัำดสำ่งื่ใด ๆ หากัพิ่บว่าของื่ที�ต้องื่จัำดสำ่งื่ไม่
เป็็นที�ยอมรับสำำาหรับกัารขนสำ่งื่ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ัตาม หากั UPS ไม่สำามารถึสำ่งื่ผลใด ๆ 
ในค้วามพิ่ยายามในกัารจัำดสำง่ื่ค้รั�งื่ที�สำาม หากัผู้รับสำินค้้าป็ฏิเสำธุที�จำะรับของื่ หร่อหากัไม่
สำามารถึเรียกัเก็ับเงิื่นจำากัผู้รับได้ ผู้สำง่ื่จำะต้องื่รับผิดช่อบในกัารช่ำาระค่้าใช่้จ่ำายทั�งื่หมดที�
เกิัดจำากักัารระงัื่บกัารขนส่ำงื่ดังื่กัล่าว โดยค้ำานวณตามอัตราค่้าบริกัารของื่ UPS ปั็จำจุำบัน
ในขณะนั�น ซิึ�งื่รวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััดเพิ่ียงื่ ค่้าสำ่งื่ต่อ กัารกัำาจัำด หร่อกัารค่้นค่้าขนสำ่งื่ ตลอด
จำนอากัรหร่อภาษีใด ๆ ถ้ึามี

ข้อกัำาหนดและเง่ื่�อนไขกัารบริกัาร
มีผลบังื่คั้บใช่้วันที� 25 ธุันวาค้ม 2022
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(ตุ่อ)

ผู้จัำดสำ่งื่จำะต้องื่รับผิดช่อบต้นทุนและค่้าใช้่จ่ำายของื่ UPS ตามสำมค้วร (รวมถึึงื่กัารจัำด
เก็ับ) สำำาหรับค้วามสูำญเสีำย ภาษีและอากัรศุูลกัากัรที� UPS อาจำได้รับ และกัารเรียกัร้องื่
ทั�งื่หมดที�เกิัดขึ�นกัับ UPS เน่�องื่จำากักัารจัำดสำ่งื่ไม่เป็็นไป็ตามข้อจำำากััดหร่อเง่ื่�อนไขใน 
สำินค้้าที�ได้รับกัารจัำดกัารและข้อจำำากััดในกัารให้บริกัารข้างื่ต้น หร่อเน่� องื่จำากักัาร
ป็ฏิเสำธุหร่อระงัื่บกัารขนสำ่งื่หร่อกัารสำ่งื่ค่้นของื่โดย UPS ตามข้อกัำาหนดเหล่านี�

UPS จำะไม่รับผิดหร่อรับผิดช่อบต่อกัารสูำญหายหร่อค้วามเสีำยหายของื่ของื่ที�จัำดสำ่งื่หร่อ
สำิ�งื่ของื่ใด ๆ ที� UPS ไม่ได้รับอนุญาตให้ยอมรับ ซิึ�งื่ UPS ระบุว่าจำะไม่ยอมรับหร่อ UPS มี
สำิทธุิ�ที�จำะป็ฏิเสำธุ หากั UPS ระงัื่บบริกัารตามที�กัำาหนดไว้ในข้อกัำาหนดนี� ผู้ช่ำาระค่้า
ขนสำ่งื่จำะไม่มีสำิทธุิได้รับเงิื่นค่้น กัารยอมรับกัารขนสำ่งื่ของื่ใด ๆ ที�  UPS ไม่ยอมรับ
สำำาหรับกัารขนสำ่งื่หร่อผู้สำ่งื่รายใดที�ถึูกัห้ามไม่ให้ขนสำ่งื่ ไม่ถ่ึอเป็็นกัารเพิิ่กัเฉยต่อข้อ
กัำาหนดใด ๆ ของื่เง่ื่�อนไขหล่านี�หร่อเง่ื่�อนไขที�กัำาหนดไว้ในคู่้ม่อกัารบริกัารและอัตรา
ค่้าบริกัารหร่อใน ups.com®

การิเก็บไว้ัริอให้มาริบัและเก็บไว้ัท่�ศูนย์บริกิาริในพั่�นท่�
ในขณะที�ผู้สำ่งื่มอบหมายให้ UPS สำ่งื่พัิ่สำดุ ผู้สำ่งื่อาจำขอให้ UPS จัำดเก็ับพิ่ัสำดุภายใน
ป็ระเทศูที�ศููนย์บริกัารลูกัค้้าของื่ UPS ที�กัำาหนด เพิ่่�อให้ผู้รับไป็รับเองื่ สำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่
แต่ละค้รั�งื่ ผู้จัำดสำ่งื่จำะกัรอกัฉลากัระบุที�อยู่ที�แสำดงื่ค้ำาว่า “Hold for Pickup”, ช่่�อผู้รับ, 
หมายเลขโทรศูัพิ่ท์, ช่่�อผู้ติดต่อ และที�อยู่แบบเต็มของื่ศููนย์บริกัารลูกัค้้า UPS ที�กัำาหนด 
นอกัจำากันี� ผู้สำ่งื่สำามารถึใช่้ฉลากั Hold for Pickup ของื่ UPS ที�ด้านล่างื่ฉลากัระบุที�อยู่ใน
กัารจัำดสำ่งื่ กัารเก็ับไว้รอให้มารับไม่สำามารถึใช้่กัับพิ่ัสำดุระหว่างื่ป็ระเทศูได้

สำำาหรับบริกัาร UPS Worldwide Express Freight Services ผู้สำ่งื่อาจำขอให้ UPS เก็ับพิ่ัสำดุของื่
กัารจัำดสำ่งื่ UPS Worldwide Express Freight Services ไว้ที�ศููนย์ UPS Worldwide Express Freight 
เพ่ิ่�อให้ผู้รับไป็รับ สำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่แต่ละค้รั�งื่ ผู้จัำดสำ่งื่จำะกัรอกัฉลากัระบุที�อยู่ที�แสำดงื่
ค้ำาว่า “Hold for Pickup”, ช่่�อผู้รับ, หมายเลขโทรศูัพิ่ท์, ช่่�อผู้ติดต่อ และที�อยู่แบบเต็มของื่
ผู้รับ (ไม่จำำาเป็็นต้องื่ระบุที�อยู่ของื่ศููนย์ UPS Worldwide Express Freight)

UPS จำะเก็ับสำินค้้าไว้ที�ศููนย์บริกัารลูกัค้้าของื่ UPS ที�กัำาหนดหร่อศููนย์ UPS Worldwide 
Express Freight และจำะพิ่ยายามติดต่อผูรั้บตามหมายเลขโทรศัูพิ่ท์ที�แสำดงื่บนฉลากั หากั
ไมม่ารับพิ่สัำดภุายในห้า (5) วันทำากัารนบัจำากัวันที�มาถึึงื่จำะถ่ึอว่าไมส่ำามารถึจัำดสำง่ื่ได้

“ศููนย์ UPS Worldwide Express Freight” หมายถึึงื่ศููนย์ของื่ UPS ที�ผู้สำ่งื่มอบหมายให้ UPS 
ขนสำ่งื่พิ่าเลท UPS Worldwide Express Freight Services และที�ผู้รับสำินค้้าหร่อผู้รับอ่�น ๆ รับ
พิ่าเลทสำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่ ศููนย์ UPS Worldwide Express Freight ที�ให้บริกัารในเอเช่ีย
แป็ซิิฟิิกัแสำดงื่อยู่ใน ups.com® ในสำ่วนที�ตั�งื่ทั�วโลกั

การิบริริจุัพััสดุุภัณฑ์์
เป็็นค้วามรับผิดช่อบของื่ผู้สำ่งื่ที�จำะต้องื่ตรวจำสำอบให้แน่ใจำว่ามีกัารบรรจุำพิ่ัสำดุภัณฑ์์ที�
เหมาะสำม และสำิ�งื่ของื่ภายในได้รับกัารบรรจุำ ห่อ และกัันกัระแทกัอย่างื่เพิ่ียงื่พิ่อและ
ป็ลอดภัยสำำาหรับกัารขนส่ำงื่ กัารใช้่บรรจุำภัณฑ์์ที� UPS จัำดหาให้ (ซิึ�งื่รวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััด
เฉพิ่าะวัสำดุ วัสำดุสำิ�นเป็ล่องื่ และค้วามช่่วยเหล่อ) ไม่ได้รับป็ระกัันว่าสิำนค้้าได้รับกัาร
บรรจุำอยา่งื่เพิ่ียงื่พิ่อสำำาหรับกัารขนสำง่ื่

เม่�อจัำดสำ่งื่สำ่�ออิเล็กัทรอนิกัสำ์ที�มีข้อมูลสำ่วนบุค้ค้ลที�ละเอียดอ่อน ขอแนะนำาให้ผู้สำ่งื่ทำา
สำำาเนาของื่ข้อมูลและตั�งื่ค่้าค้วามป็ลอดภัยข้อมูลบนสำ่�ออิเล็กัทรอนิกัส์ำด้วยกัารเข้า
รหัสำหร่อวิธุีกัารทางื่เทค้โนโลยีอ่�น ๆ UPS จำะไม่รับผิดหร่อรับผิดช่อบต่อกัารสูำญเสีำย 
เสำียหาย หร่อไม่สำามารถึเรียกัค่้นได้ของื่ข้อมูลที�จัำดเก็ับไว้ในส่ำ�ออิเล็กัทรอนิกัสำ์ หร่อ
กัารสำูญหายของื่ข้อมูล

กัารจัำดสำง่ื่ด้วยบริกัาร UPS Worldwide Express Freight Services ต้องื่วางื่บนพิ่าเลท วางื่ซิ้อน
กัันได้ สำามารถึยกัด้วยรถึฟิอร์ค้ลิฟิท์ได้ และห่อหุ้มหร่อรัดให้ล่�นไถึล ผู้สำ่งื่ต้องื่ตรวจำ
สำอบให้แน่ใจำว่าพิ่าเลทและพิ่ัสำดุเป็็นไป็ตามกัฎหมายและข้อบังื่คั้บที�บังื่คั้บใช่้ทั�งื่หมด
ของื่ป็ระเทศูต้นทางื่และป็ลายทางื่

สิทธิในการิตุริวัจัสอบ
UPS ขอสำงื่วนสำิทธุิ�แต่ไม่มีค้วามจำำาเป็็นในกัารเป็ิดและตรวจำสำอบกัารขนสำ่งื่ใด ๆ ที�มอบ
หมายให้กัารขนสำ่งื่

นอกัจำากันี�  UPS ยังื่เป็็นตัวแทนขนสำ่งื่สิำนค้้าที� ได้รับกัารค้วบคุ้มและต้องื่ผ่าน
กัระบวนกัารคั้ดกัรองื่และตรวจำสำอบค้วามป็ลอดภัยโดยตำารวจำสำนามบินในท้องื่ที�และ
หน่วยงื่านที�เกีั�ยวข้องื่ตามกัฎหมายท้องื่ถิึ�น และอาจำมีกัารกัำาหนดบทลงื่โทษทางื่แพ่ิ่งื่
และทางื่อาญา รวมถึึงื่กัารย่ดและกัารขาย สำำาหรับกัารกัล่าวเท็จำ ฉ้อฉล หร่อกัารสำ่งื่
วัตถึุระเบิดหร่ออุป็กัรณ์ระเบิดโดยไม่มีอำานาจำตามกัฎหมาย

ข้้อกำาหนดุสำาหริบัพัิธ่การิทางศุลกากริข้องการิข้นส่งริะหว่ัางปริะเทศ
ผู้สำ่งื่ต้องื่จัำดเตรียมเอกัสำารที�จำำาเป็็นสำำาหรับพิ่ิธุีกัารทางื่ศูุลกัากัร  ผู้สำ่งื่รับรองื่ว่า
ข้อค้วามและข้อมูลทั�งื่หมดที�เกีั�ยวข้องื่กัับกัารสำ่งื่ออกัและนำาเข้าเป็็นค้วามจำริงื่และถึูกั
ต้องื่ โดยกัารจัำดเตรียมเอกัสำารที�จำำาเป็็น นอกัจำากันี� ผู้สำ่งื่ค้วรทราบว่า UPS ยังื่เป็็น
ตัวแทนขนส่ำงื่สิำนค้้าที�ได้รับกัารค้วบคุ้มและต้องื่ผ่านกัระบวนกัารคั้ดกัรองื่และตรวจำ
สำอบค้วามป็ลอดภัยโดยตำารวจำสำนามบินในท้องื่ที�และหน่วยงื่านที�เกีั�ยวข้องื่ตาม
กัฎหมายท้องื่ถิึ�น และอาจำมีกัารกัำาหนดบทลงื่โทษทางื่แพิ่่งื่และทางื่อาญา รวมถึึงื่กัาร
ยึดและกัารขาย สำำาหรับกัารกัล่าวเท็จำ ฉ้อฉล หร่อกัารส่ำงื่วัตถุึระเบิดหร่ออุป็กัรณ์
ระเบิดโดยไม่มีอำานาจำตามกัฎหมาย เม่�อให้ของื่ที�ต้องื่จัำดสำ่งื่กัับ UPS เม่�อนั�น UPS จำะได้
รับแต่งื่ตั�งื่ให้เป็็นตัวแทนในกัารดำาเนินกัารด้านพิิ่ธุีกัารทางื่ศูุลกัากัร หากัมี UPS ได้รับ
มอบหมายให้เป็็นผู้รับที�กัำาหนดขึ�นเพ่ิ่�อวัตถึุป็ระสำงื่ค์้ในกัารกัำาหนดตัวแทนศุูลกัากัร
เพิ่่�อดำาเนินกัารด้านพิ่ิธุีกัารทางื่ศูุลกัากัร

บทลงื่โทษทางื่ศุูลกัากัร ค่้าจัำดเก็ับ หร่อค่้าใช่้จ่ำายอ่�น ๆ ที�เกิัดจำากักัารกัระทำาของื่
ศูุลกัากัรหร่อค้วามผิดพิ่ลาดของื่ผู้สำ่งื่หร่อผู้รับในกัารจัำดเตรียมเอกัสำารที�เหมาะสำม
หร่อเพ่ิ่�อขอรับใบอนุญาตที�จำำาเป็็นจำะถูึกัเรียกัเก็ับจำากัผู้รับพิ่ร้อมกัับอากัรหร่อภาษีที�
เกีั�ยวข้องื่ ผู้จัำดสำ่งื่จำะต้องื่รับผิดช่อบในกัรณีที�ผู้รับไม่ช่ำาระเงิื่น UPS ให้บริกัารนายหน้า
โดยไม่มีค่้าใช่้จ่ำายเพิ่ิ�มเติมสำำาหรับพิ่ิธุีกัารทางื่ศูุลกัากัรตามป็กัติภายใต้เง่ื่�อนไขใด ๆ ที�
ระบุไว้ในคู่้ม่อกัารบริกัารและอัตราค่้าบริกัารของื่ UPS ที�มีผลบังื่คั้บใช้่ อาจำมีค่้า
ธุรรมเนียมเพิ่ิ�มเติมสำำาหรับพิิ่ธุีกัารทางื่ศุูลกัากัรที�ซิับซ้ิอน ซิึ�งื่ระบุไว้ในคู้่ม่ออัตราค่้า
บริกัาร

อัตุริาค่ำาบริกิาริ
อัตราค่้าบริกัารที�มีผลบังื่คั้บใช้่ค่้ออัตราค่้าบริกัารของื่ UPS ที�เผยแพิ่ร่ในคู้่ม่อกัาร
บริกัารและอัตราค่้าบริกัารของื่ UPS ที�มีผลบังื่คั้บใช้่สำำาหรับบริกัารที�เล่อกัโดยผู้ส่ำงื่ ซิึ�งื่
มีผลกัับผู้สำ่งื่และของื่ที�ต้องื่จัำดสำ่งื่ และมีผลบังื่คั้บใช่้ ณ เวลาที�ดำาเนินกัารจัำดสำ่งื่ บวกั
กัับค่้าธุรรมเนียมหร่ออัตราค่้าบริกัารเพิ่ิ�มเติมสำำาหรับบริกัารนอกัเหน่อจำากับริกัาร
มาตรฐาน กัารใช่้งื่านเพิ่ิ�มเติมหร่อไม่เป็็นมาตรฐาน และค่้าใช่้จ่ำายเพิ่ิ�มเติมอ่�น ๆ ที�
อ้างื่อิงื่ในคู้่ม่อกัารบริกัารและอัตราค่้าบริกัารของื่ UPS ที�มีผลบังื่คั้บใช่้ หร่ออัตราเพิ่ิ�ม
เติมที�เกีั�ยวข้องื่ที�กัำาหนดไว้ในสำัญญาที�กัำาหนดเองื่ใด ๆ หากัต้องื่กัารทราบค่้าบริกัาร
ของื่ UPS โป็รดศูึกัษาอัตราค่้าบริกัารของื่ UPS ที�มีผลบังื่คั้บใช่้ได้ที� ups.com® และขอ
ได้ที�สำำานักังื่าน UPS ในพิ่่�นที� พิ่าเลท UPS Worldwide Express Freight Services ที�ได้รับกัาร
ดำาเนินกัารให้เป็็นพิ่าเลทแบบสำ่งื่ถึึงื่ที�ก่ัอนที�จำะให้ไป็สำ่งื่ที�ศููนย์ UPS Worldwide Express 
Freight จำะได้รับอัตราค่้าบริกัารแบบสำ่งื่ถึึงื่ที� 

ข้อกัำาหนดและเงื่�อนไขกัารบริกัาร 

ข้อกัำาหนดและเง่ื่�อนไขกัารบริกัาร
มีผลบังื่คั้บใช่้วันที� 25 ธุันวาค้ม 2022

http://ups.com
http://ups.com
http://ups.com
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ค่ำาบริกิาริเพิั�มชื่่วังคำวัามตุ้องการิในตุลาดุสูง
ค่้าบริกัารเพิ่ิ�มช่่วงื่ค้วามต้องื่กัารในตลาดสำูงื่ จำะบวกัเพิ่ิ�มไป็กัับพิ่ัสำดุที� จัำดสำ่งื่ในช่่วงื่ที�มี
ค้วามต้องื่กัารในกัารจัำดสำ่งื่สำูงื่สำุด โดยขึ�นอยู่กัับระดับของื่บริกัาร และลักัษณะบรรจุำ
ภัณฑ์์ รายละเอียดเพิ่ิ�มเติมเกีั�ยวกัับกัารคิ้ดค่้าบริกัารเพิ่ิ�มช่่วงื่ค้วามต้องื่กัารในตลาด
สำูงื่ และช่่วงื่ที�มีค้วามต้องื่กัารในกัารจัำดสำ่งื่สำูงื่สำุดหร่อสำูงื่ได้ถึูกัระบุไว้ใน www.ups.com/
rates/th

ค่้าบริกัารเพิ่ิ�มช่่วงื่ค้วามต้องื่กัารในตลาดสำูงื่ จำะถึูกัค้ำานวนแบบสำะสำมหากัแพิ่็ค้เกัจำ
ตรงื่ตามมากักัว่าหนึ�งื่ข้อของื่เกัณฑ์์ที�กัำาหนด ค่้าบริกัารเพิิ่�มช่่วงื่ค้วามต้องื่กัารใน
ตลาดสำูงื่ จำะถึูกับวกัเพิ่ิ�มเติมจำากัค่้าบริกัารอ่�นๆที�เกีั�ยวข้องื่ ไม่สำามารถึผ่อนผัน ใช่้
สำ่วนลด หร่อลดหย่อนใดๆ ทั�งื่สำิ�น เว้นแต่ UPS จำะยินยอมเป็็นลายลักัษณ์อักัษรต่อกัาร
ผ่อนผัน หร่อลดราค้า โดยระบุถึึงื่ค่้าบริกัารเพิ่ิ�มช่่วงื่ค้วามต้องื่กัารในตลาดสูำงื่ โดย
เฉพิ่าะ

การิชื่ำาริะเงิน
ค่้าใช่้จ่ำายทั�งื่หมดจำะต้องื่ช่ำาระภายใน 7 วันหลังื่จำากัได้รับใบแจ้ำงื่หนี�หร่อภายในระยะ
เวลาอ่�นตามที�ผู้สำ่งื่ได้ตกัลงื่เป็็นลายลักัษณ์อักัษรกัับ UPS เว้นแต่จำะช่ำาระเงิื่นก่ัอนสำ่งื่
สำินค้้า ใบแจ้ำงื่หนี�จำะได้รับกัารพิ่ิจำารณาเพิ่่�อกัารนี� เพิ่่�อให้ได้รับเงิื่นภายในสำามวัน
ทำากัารนับจำากัวันที�ในใบแจ้ำงื่หนี� เว้นแต่จำะกัำาหนดไว้เป็็นอย่างื่อ่�น

กัารช่ำาระเงิื่นใด ๆ ที�ดำาเนินกัารโดย UPS ซิึ�งื่รวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััดเพิ่ียงื่ภาษี ภาษีอากัร 
หร่อกัารจัำดเก็ับภาษีอ่�น ๆ ในนามของื่ผู้ส่ำงื่ ผู้รับ หร่อฝ่่ายอ่�น ๆ จำะค้รบกัำาหนดและ
ช่ำาระโดยผู้สำ่งื่เม่�อต้องื่กัาร ผู้สำ่งื่ต้องื่รับผิดและตกัลงื่ที�จำะช่ำาระค่้าใช่้จ่ำายทั�งื่หมด รวม
ถึึงื่กัรณีที�ผู้รับหร่อบุค้ค้ลที�สำามไม่ช่ำาระค่้าใช้่จ่ำายใด ๆ โดยไม่ค้ำานึงื่ถึึงื่ตัวเล่อกักัาร
เรียกัเก็ับเงิื่นหร่อกัารช่ำาระเงิื่นใด ๆ ที�เล่อกัไว้ในขณะที�จัำดสำ่งื่ ค่้าธุรรมเนียมกัารช่ำาระ
ล่าช่้าในจำำานวนเงิื่นที�กัำาหนดไว้ในใบแจ้ำงื่หนี�ของื่ UPS อาจำถึูกัเรียกัเก็ับจำากัยอดค้้างื่
ช่ำาระ ณ วันที�ค้รบกัำาหนดช่ำาระเงิื่นที�ระบุ ซิึ�งื่เป็็นสำ่วนเพิิ่�มเติมจำากัสิำทธุิ�ทางื่กัฎหมาย
และกัารเยียวยาใด ๆ ที�มีให้กัับ UPS

UPS จำะต้องื่มีภาระผูกัพิ่ันโดยทั�วไป็และต่อเน่�องื่สำำาหรับของื่จัำดสำ่งื่ใด ๆ และกัารจัำดสำ่งื่
ทั�งื่หมดสำำาหรับบริกัารที�จัำดหาโดย UPS ซิึ�งื่เข้ามาอยู่ในค้วามค้รอบค้รองื่หร่อกัาร
ค้วบคุ้มที�แท้จำริงื่หร่อที�ค้รอบค้ลุมถึึงื่ของื่ UPS สำำาหรับเงิื่นที�เป็็นหนี�กัับ UPS ในส่ำวนที�
เกีั�ยวกัับของื่ที�ต้องื่จัำดสำ่งื่ที�เรียกัร้องื่ภาระผูกัพัิ่นและ/หร่อกัารจัำดสำ่งื่ใด ๆ และก่ัอน
หน้านี�ทั�งื่หมด

ค่ำาธริริมเนย่มเม่�อหมายเลข้บัญ่ชื่สู่ญ่หาย/ไม่ถึูกตุ้องหริอ่สำาหริบัการิปฏิิเสธ
ค่้าดำาเนินกัารที�กัำาหนดไว้ในอัตราค่้าบริกัารของื่ UPS ที�ใช้่กัับกัารจัำดสำ่งื่ที�มีผล ณ เวลา
ที� จัำดสำ่งื่จำะถูึกัเรียกัเก็ับในกัรณีที�หมายเลขบัญช่ีที�สำูญหายหร่อไม่ถึูกัต้องื่  เม่� อ
หมายเลขบัญช่ีของื่ฝ่่ายที�ถึูกัเรียกัเก็ับเงิื่นสูำญหายหร่อไม่ถึูกัต้องื่ หร่อในกัรณีของื่
หมายเลขบัญชี่ผู้รับหร่อบุค้ค้ลที�สำามที�ช่ำาระค่้าขนสำ่งื่ไม่สำำาเร็จำ ในกัรณีที�ผู้รับหร่อ
บุค้ค้ลที�สำามไม่ช่ำาระเงิื่น ผู้สำ่งื่จำะถูึกัเรียกัเก็ับค่้าธุรรมเนียมกัารป็ฏิเสำธุบวกักัับค่้า
ขนสำ่งื่

การิข้ัดุข้้องดุ้านการิให้บริกิาริ
หากั UPS ไม่สำามารถึเริ�มต้นหร่อดำาเนินกัารขนสำ่งื่ของื่ของื่ผู้สำ่งื่ได้ด้วยเหตุผลที�อยู่นอกั
เหน่อกัารค้วบคุ้ม ผู้สำ่งื่จำะไม่สำามารถึอ้างื่ว่า UPS ละเมิดข้อตกัลงื่กัับผู้จัำดสำ่งื่ แต่ UPS จำะ
ดำาเนินกัารทุกัขั�นตอนที�สำามารถึดำาเนินกัารได้ตามสำมค้วรเพิ่่�อเริ�มหร่อดำาเนินกัาร

(ตุ่อ)

ขนสำ่งื่ต่อ

UPS จำะไม่รับผิดช่อบ และกัารรับป็ระกัันบริกัารของื่ UPS จำะไม่มีผลกัับกัารหยุดช่ะงัื่กั
ของื่บริกัารเน่�องื่จำากัสำาเหตุที�อยู่นอกัเหน่อกัารค้วบคุ้มของื่ UPS ซิึ�งื่รวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััด
เพิ่ียงื่: กัารที�ไม่มีผู้รับสำินค้้าป็ฏิเสำธุกัารรับสำินค้้า ภัยพิ่ิบัติที�เกิัดขึ�นตามธุรรมช่าติ ภัย
ธุรรมช่าติ ค้วามเสีำ�ยงื่จำากัสำงื่ค้ราม กัารก่ัอกัารร้าย กัารจีำ�เค้ร่�องื่บิน กัารโจำรกัรรม, 
กัารกัระทำาของื่หน่วยงื่านของื่รัฐที�กัระทำาโดยอำานาจำที�แท้จำริงื่หร่อป็รากัฏช่ัด,  
กัารกัระทำาหร่อกัารละเว้นของื่ศูุลกัากัรหร่อหน่วยงื่านที�ค้ล้ายค้ลึงื่กััน, อำานาจำของื่
กัฎหมาย ข้อมูลที�ลูกัค้้าให้มาไม่เพิ่ียงื่พิ่อ กัารป็ระยุกัต์ใช่้กัฎระเบียบด้านค้วาม
ป็ลอดภัยที�รัฐบาลกัำาหนดหร่อบังื่คั้บใช่้กัับกัารขนสำ่งื่สำินค้้า กัารจำลาจำล กัารระงัื่บ
หน่วยงื่านของื่รัฐ กัารนัดหยุดงื่าน หร่อข้อพิ่ิพิ่าทแรงื่งื่านอ่�น ๆ ค้วามไม่สำงื่บทางื่แพิ่่งื่ 
กัารหยุดช่ะงัื่กัใด ๆ ในเค้ร่อข่ายกัารขนสำ่งื่ทางื่อากัาศูในป็ระเทศูหร่อท้องื่ถิึ�นหร่อภาค้
พิ่่�นดิน (รวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััดเพีิ่ยงื่ เค้ร่อข่ายกัารขนส่ำงื่ของื่ UPS) กัารแพิ่ร่ระบาดของื่
โรค้ติดต่อระหว่างื่ป็ระเทศู ระหว่างื่ชุ่มช่น หร่อภาวะสำาธุารณสุำขอ่�นๆ กัารหยุดช่ะงัื่กั
หร่อค้วามล้มเหลวของื่ระบบกัารสำ่�อสำารและข้อมูล และสำภาพิ่อากัาศูที�ไม่เอ่�ออำานวย 

การิริบัปริะกันบริกิาริข้อง UPS
กัารจัำดสำ่งื่ตามกัำาหนดเวลาของื่ UPS สำำาหรับบางื่บริกัารและป็ลายทางื่บางื่แห่งื่จำะมีรับ
ป็ระกัันค่้นเงิื่นตามที�กัำาหนดไว้ในคู้่ม่อกัารบริกัารและอัตราค่้าบริกัาร รายละเอียด
ของื่กัารรับป็ระกัันกัารบริกัารของื่ UPS รวมถึึงื่กัารบังื่คั้บใช้่และข้อจำำากััด และกัารจัำด
สำ่งื่ที�เกีั�ยวข้องื่และเวลารับล่าสุำดสำำาหรับบริกัารและป็ลายทางื่ที�เกีั�ยวข้องื่เป็็นไป็ตาม
เว็บไซิต์ของื่ UPS (ups.com®) ป็ัจำจุำบันในขณะที�สำินค้้าได้รับกัารยอมรับสำำาหรับกัาร
ขนสำ่งื่และยังื่สำามารถึย่นยันได้โดยติดต่อสำำานักังื่าน UPS ในพิ่่�นที� ในกัรณีที�มีกัารรับ
ป็ระกัันบริกัารและเป็็นไป็ตามเง่ื่�อนไขกัารรับป็ระกัันบริกัารตามที�กัำาหนดไว้ในคู่้ม่อ
กัารบริกัารและอัตราค่้าบริกัาร หากั UPS ไม่พิ่ยายามจัำดสำ่งื่ภายในระยะเวลาที�กัำาหนด 
UPS จำะขอค่้นเงิื่นหร่อค่้นเค้รดิตให้แก่ัผู้สำ่งื่ (หร่อบุค้ค้ลอ่�นใดที�ช่ำาระค่้าขนสำ่งื่) ด้วยค่้า
ขนสำ่งื่ (หร่อในกัรณีที�พิ่ัสำดุบางื่ช่ิ�นหร่อบางื่พิ่าเลทในกัารจัำดสำ่งื่พิ่ัสำดุหลายช่ิ�นหร่อ
หลายพิ่าเลทไม่เป็็นไป็ตามกัำาหนดเวลาที�บังื่คั้บใช้่ กัารช่ดเช่ยจำะเป็็นสำัดสำ่วนของื่ค่้า
บริกัารขนสำ่งื่ที�เกีั�ยวข้องื่กัับพิ่ัสำดุหร่อพิ่าเลทเหล่านั�น) จำำานวนสำุทธุิของื่ค่้าธุรรมเนียม
พิ่ิเศูษใดๆ ภาษีมูลค่้าเพิิ่�ม อากัรหร่อภาษีใด ๆ นอกัจำากันี�ยังื่ต้องื่แจ้ำงื่ UPS เป็็นลาย
ลักัษณ์อักัษรหร่อทางื่โทรศูัพิ่ท์ภายใน 15 วันป็ฏิทินหลังื่จำากัวันกัำาหนดสำ่งื่มอบ เพิ่่�อขอ
ค่้นเงิื่นรับป็ระกัันบริกัารทั�งื่หมด

กัารรับป็ระกัันบริกัารไม่สำามารถึใช่้ได้ในกัรณีที�กัารสำ่งื่มอบล่าช่้าเป็็นผลมาจำากักัารไม่
ป็ฏิบัติตามข้อจำำากััดหร่อเง่ื่�อนไขในสิำนค้้าที�ได้รับกัารจัำดกัารและข้อจำำากััดในกัารให้
บริกัาร จำากักัารใช้่สำิทธิุยึดหน่วงื่ใด ๆ โดย UPS ตามข้อกัำาหนดเหล่านี� โดยมีผลใช้่
บังื่คั้บในสำ่วนกัารป็ฏิเสำธุและกัารระงัื่บบริกัารหร่อกัารหยุดช่ะงัื่กัของื่บริกัาร กัารรับ
ป็ระกัันบริกัารของื่ UPS ไม่สำามารถึใช้่ได้กัับ (i) พัิ่สำดุหร่อพิ่าเลทที�มีค่้าธุรรมเนียมเพิิ่�ม
เติมสำำาหรับพัิ่สำดุขนาดใหญ่ ค่้าธุรรมเนียมเพิิ่�มเติมสำำาหรับกัารจัำดกัารพิ่าเลทขนาด
ใหญ่ หร่อค่้าธุรรมเนียมกัารจัำดกัารเพิ่ิ�มเติม (ii) กัารจัำดสำ่งื่ที�พิ่ัสำดุเกิันขนาดหร่อนำาหนักั
สำูงื่สำุด (iii) กัารจัำดสำ่งื่พัิ่สำดุหร่อพิ่าเลทใด ๆ ที�มีค่้าธุรรมเนียมเพิ่ิ�มเติมสำำาหรับพิ่ัสำดุขนาด
ใหญ่ ค่้าธุรรมเนียมเพิ่ิ�มเติมสำำาหรับกัารจัำดกัารพิ่าเลทขนาดใหญ่ ค่้าธุรรมเนียมกัาร
จัำดกัารเพิิ่�มเติม หร่อที�เกิันขีดจำำากััดขนาดหร่อนำาหนักัสำูงื่สำุด (iv) กัารจัำดสำ่งื่ใด ๆ ที�มี
สำินค้้าอันตรายระหว่างื่ป็ระเทศู (IDG) หร่อ (v) กัารจัำดสำ่งื่โดยไม่ได้อัป็โหลดข้อมูล PLD 
ตามกัำาหนดเวลา สำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่ของื่บริกัาร UPS Worldwide Express Freight Services 
กัารรับป็ระกัันบริกัารจำะใช่้กัับกัารขนสำ่งื่ที�เกิัน 2 ตันหร่อ 4,400 ป็อนด์เท่านั�น โดยผู้จัำด
สำ่งื่จำะต้องื่ได้รับกัารย่นยันสำิทธุิ�กัารรับป็ระกัันบริกัาร ก่ัอนที�จำะมอบของื่ที�จัำดสำ่งื่ให้ UPS 

ข้อกัำาหนดและเง่ื่�อนไขกัารบริกัาร
มีผลบังื่คั้บใช่้วันที� 25 ธุันวาค้ม 2022

http://www.ups.com/rates/th
http://www.ups.com/rates/th
http://ups.com
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(ตุ่อ)

เพิ่่�อรับบริกัาร

เพิ่่�อหลีกัเลี�ยงื่ข้อสำงื่สำัย ค้วามรับผิดของื่ UPS ภายใต้กัารรับป็ระกัันบริกัารจำะจำำากััดอยู่
เพิ่ียงื่ข้างื่ต้น และกัารรับป็ระกัันบริกัารไม่ถ่ึอเป็็นรูป็แบบอ่�นของื่กัารดำาเนินกัารหร่อ
กัารรับรองื่ว่าสำินค้้าจำะมาถึึงื่ในเวลาใดเวลาหนึ�งื่โดยเฉพิ่าะ

นอกัจำากันั�น UPS ยังื่สำามารถึยกัเลิกัหร่อระงัื่บกัารรับป็ระกัันบริกัารของื่ UPS สำำาหรับ
บริกัารใด ๆ และเป็็นระยะเวลาใด ๆ ตามที�กัำาหนดโดย UPS ตามดุลยพิ่ินิจำของื่ UPS แต่
เพิ่ียงื่ผู้เดียว และโดยไม่ต้องื่แจ้ำงื่ให้ทราบล่วงื่หน้า

ตัุวัเล่อกการิเริย่กเก็บเงิน
จำำานวนเงิื่นที�เรียกัเก็ับรวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััดเพีิ่ยงื่ค่้าขนสำ่งื่ อากัรและภาษี หากัมี เว้นแต่
จำะจำำากััดไว้เป็็นอย่างื่อ่�นในป็ระเทศูต้นทางื่หร่อป็ลายทางื่ UPS มีตัวเล่อกัผู้ช่ำาระเงิื่นดังื่
ต่อไป็นี�:

เรียกัเก็ับค่้าจัำดสำ่งื่ไป็ที�:
(a) ผู้สำ่งื่ – ผู้สำ่งื่ช่ำาระค่้าธุรรมเนียมกัารจัำดสำ่งื่ทั�งื่หมด
(b) ผู้รับ – ผู้รับช่ำาระค่้าธุรรมเนียมกัารจัำดสำ่งื่ทั�งื่หมด
(c) บุค้ค้ลที�สำาม – บุค้ค้ลภายนอกัที�ได้รับมอบหมายให้เป็็นผู้ช่ำาระค่้าธุรรมเนียม

กัารจัำดสำ่งื่ทั�งื่หมด ตัวเล่อกันี�ขึ�นอยู่กัับบุค้ค้ลที�สำามที�มีบัญชี่ UPS ผู้สำ่งื่ต้องื่ระบุช่่�อ
ของื่บุค้ค้ลภายนอกั หมายเลขบัญชี่ และป็ระเทศูในช่่องื่ที�กัำาหนดในใบตราส่ำงื่
สำินค้้าของื่ UPS

เรียกัเก็ับอากัรและภาษีที�:
(a) ผู้สำ่งื่ – ผู้สำ่งื่ช่ำาระค่้าอากัรและภาษีทั�งื่หมด
(b) ผู้รับ – ผู้รับช่ำาระค่้าอากัรและภาษีทั�งื่หมด
(c) บุค้ค้ลที�สำาม – บุค้ค้ลภายนอกัที�ได้รับมอบหมายให้เป็็นผู้ช่ำาระค่้าอากัรและภาษี

ทั�งื่หมด ตัวเล่อกันี�ขึ�นอยู่กัับบุค้ค้ลที�สำามที�มีบัญชี่ UPS ผู้สำ่งื่ต้องื่ระบุช่่� อของื่
บุค้ค้ลภายนอกั หมายเลขบัญช่ี และป็ระเทศูในช่่องื่ที�กัำาหนดในใบตราสำ่งื่สิำนค้้า
ของื่ UPS

ผูส้ำง่ื่รับป็ระกัันกัารช่ำาระเงิื่นค่้าใช่จ่้ำายทั�งื่หมดที�ต้องื่จ่ำายใหกั้ับ UPS โดยผูรั้บหรอ่บุค้ค้ลที�
สำามที�กัำาหนดไว้ในใบตราส่ำงื่สำนิค้้า สำำาหรับกัารจัำดสำง่ื่ทั�งื่หมดที�ผูส้ำง่ื่ไมช่่ำาระค่้าธุรรมเนียม
กัารจัำดสำ่งื่ ผู้สำ่งื่ต้องื่แจ้ำงื่ให้ผู้ช่ำาระเงิื่นทราบก่ัอนทำากัารจัำดสำ่งื่ และต้องื่ระบุตัวเล่อกัดังื่
กัล่าวในใบตราสำ่งื่สำินค้้าของื่ UPS ในพิ่่�นที�ที�กัำาหนด UPS ขอสำงื่วนสิำทธุิ�ในดุลยพิิ่นิจำของื่ 
UPS แต่เพิ่ยีงื่ผูเ้ดียวในกัารขอช่ำาระเงิื่นล่วงื่หนา้สำำาหรบัค่้าขนสำง่ื่สำำาหรบัพิ่สัำดหุร่อพิ่าเลท
ใด ๆ  ที�สำง่ื่ไป็ยังื่หรอ่จำากัป็ลายทางื่หรอ่ต้นทางื่ระหว่างื่ป็ระเทศู

จำะมีกัารเรียกัเก็ับค่้าธุรรมเนียมบริกัารกัารสำ่งื่ต่ออากัรและภาษีเพิ่ิ�มเติม หากัผู้สำ่งื่
เล่อกัตัวเล่อกักัารเรียกัเก็ับเงิื่นซิึ�งื่จำะต้องื่ช่ำาระอากัรและภาษีนอกัป็ระเทศูป็ลายทางื่

คำวัามริบัผู้ิดุชื่อบตุ่อการิสูญ่หายและคำวัามเสย่หาย
อนุสำัญญาว่าด้วยกัารทำาให้เป็็นอันหนึ�งื่อันเดียวกัันซิึ�งื่กัฎเกัณฑ์์บางื่ป็ระกัารที�เกีั�ยวกัับ
กัารขนสำ่งื่ระหว่างื่ป็ระเทศูทางื่อากัาศูที�ลงื่นามที�กัรุงื่วอร์ซิอ ป็ระเทศูโป็แลนด์ในวันที� 
12 ตุลาค้ม 1929 (และกัารแก้ัไขใด ๆ รวมทั�งื่พิ่ิธุีสำารเพิ่ิ�มเติมฉบับที� 4 ที�ลงื่นามที�เม่องื่

มอนทรีออลเม่�อเด่อนกัันยายน 1975 หร่ออนุสำัญญาว่าด้วยกัารทำาให้เป็็นอันหนึ�งื่อัน
เดียวกัันซึิ�งื่กัฎเกัณฑ์์บางื่ป็ระกัารที�เกีั�ยวกัับกัารขนสำ่งื่ระหว่างื่ป็ระเทศูทางื่อากัาศู  
(มอนทรีออล 28 พิ่ฤษภาค้ม 1999)) หร่ออนุสำัญญา CMR หร่อกัฎหมายระดับป็ระเทศูที�
บังื่คั้บใช้่หร่อนำาอนุสัำญญาเหล่านี�มาใช้่  (เพิ่่� อค้วามสำะดวกัโดยรวมเรียกัว่า  "กัฎ
อนุสำัญญา") หร่อในกัรณีที� (และในขอบเขตที�) บังื่คั้บใช่้กัฎหมายระดับป็ระเทศูอ่�น ๆ 
ค้วามรับผิดของื่ UPS จำะถึูกัค้วบคุ้มโดยและจำะถูึกัจำำากััดตามกัฎที�บังื่คั้บใช้่

ในกัรณีที�กัฎอนุสัำญญาหร่อกัฎหมายระดับป็ระเทศูอ่�น ๆ ไม่มีผลบังื่คั้บใช้่ UPS จำะรับ
ผิดเฉพิ่าะค้วามผิดพิ่ลาดในกัารดำาเนินกัารด้วยค้วามระมัดระวังื่และทักัษะที�เหมาะ
สำม และค้วามรับผิดจำะอยู่ภายใต้ข้อกัำาหนดเหล่านี�เท่านั�น และจำำากััดไว้เพิ่ียงื่ค้วาม
เสีำยหายที�พิ่ิสูำจำน์แล้ว  (ยกัเว้นในกัรณีที�ได้รับบาดเจ็ำบหร่อเสำียช่ีวิต) ไม่เกิัน  100 
ดอลลาร์สำหรัฐต่อกัารจัำดสำ่งื่หร่อต่อพิ่าเลทใน UPS Worldwide Express Freight Services เว้น
แต่ผู้สำ่งื่จำะป็ระกัาศูมูลค่้าที�สำูงื่กัว่าตามที�ได้ระบุไว้ในที�นี� หากัผู้อ้างื่สิำทธุิ� (หร่อบุค้ค้ลใด
ก็ัตามที�ได้รับสิำทธุิ�ในกัารอ้างื่สำิทธุิ�) ได้ก่ัอให้เกิัดหร่อมีสำ่วนทำาให้เกิัดค้วามสูำญเสำีย 
ค้วามเสำียหาย หร่อค้วามล่าช่้าในกัารจัำดสำ่งื่ ค้วามรับผิดใด ๆ ที� UPS อาจำเกิัดขึ�น (จำำากััด
ตามที�กัล่าวมา) อาจำลดลงื่หร่อหมดสำิ�นตามกัฎหมายที�ใช่้บังื่คั้บกัับค้วามป็ระมาทร่วม
ดังื่กัล่าว

ผู้สำ่งื่อาจำเพิิ่�มค้วามรับผิดของื่ UPS ได้ถึึงื่มูลค่้าที�แท้จำริงื่ของื่ของื่ที�จัำดสำ่งื่ โดยกัาร
ป็ระกัาศูมูลค่้าของื่ที�ขนสำ่งื่ที�สำูงื่ขึ�นและช่ำาระค่้าใช่้จ่ำายเพิ่ิ�มเติมตามที�ระบุไว้ในคู้่ม่อ
กัารบริกัารและอัตราค่้าบริกัาร มูลค่้าที�ป็ระกัาศูสำำาหรับกัารขนสำ่งื่จำะต้องื่ไม่เกิันมูลค่้า
ที�แท้จำริงื่ของื่ของื่ที�จัำดสำ่งื่หร่อมูลค่้าที�แท้จำริงื่ที�ระบุไว้ในสิำนค้้าที�ได้รับกัารจัำดกัารและ
ข้อจำำากััดในกัารให้บริกัาร แล้วแต่จำำานวนใดจำะตำากัว่า

โดยเฉพิ่าะอย่างื่ยิ�งื่สำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่เค้ร่�องื่ป็ระดับ อัญมณีที�ไม่ได้เจีำยระไน และเพิ่ช่ร
ที�ใช่้ในอุตสำาหกัรรม มูลค่้าที�ป็ระกัาศู (และข้อจำำากััดค้วามรับผิดช่อบของื่ UPS สำำาหรับ
กัารจัำดสำ่งื่ดังื่กัล่าว) จำะต้องื่ไม่เกิันมูลค่้าที�แท้จำริงื่ของื่กัารขนสำ่งื่และอยู่ภายใต้ขีดจำำากััด
สำูงื่สำุดเพิ่ิ�มเติม 1,000 ดอลลาร์สำหรัฐต่อพิ่ัสำดุหร่อพิ่าเลท (หร่อเทียบเท่าในสำกุัลเงิื่นท้องื่
ถิึ�น) หร่อ 2,500 ดอลลาร์สำหรัฐต่อพิ่ัสำดุหร่อต่อพิ่าเลท (หร่อเทียบเท่าในสำกัุลเงิื่นท้องื่
ถิึ�น) หากักัารขนส่ำงื่ดังื่กัล่าวเป็็นกัารส่ำงื่จำากัต้นทางื่ที�มีสิำทธุิ�ไป็ยังื่ป็ลายทางื่ที�มีสำิทธุิ�ที�
กัำาหนดไว้ใน ups.com/jewelry

UPS ไม่มีกัารป็ระกัันภัยขนสำ่งื่สิำนค้้าของื่ผู้สำ่งื่ ผู้สำ่งื่ที�ต้องื่กัารป็ระกัันภัยขนสำ่งื่สำินค้้า
หร่อป็ระกัันค้วามเสำี�ยงื่ทั�งื่หมดค้วรซิ่�อป็ระกัันดังื่กัล่าวจำากับุค้ค้ลที�สำาม

UPS จำะไม่รับผิดหร่อรับผิดช่อบต่อค้วามสูำญเสีำยหร่อค้วามเสำียหายอันเน่�องื่มาจำากั
สำาเหตุที�อยู่นอกัเหน่อกัารค้วบคุ้มของื่ UPS ซิึ�งื่รวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััดเพีิ่ยงื่: ภัยพิิ่บัติที�เกิัด
ขึ�นตามธุรรมช่าติ ภัยธุรรมช่าติ ค้วามเสีำ�ยงื่จำากัสำงื่ค้ราม กัารก่ัอกัารร้าย กัารจีำ�เค้ร่�องื่
บิน กัารโจำรกัรรม ค้วามเสำียหายทางื่นิวเค้ลียร์ กัารกัระทำาของื่หน่วยงื่านของื่รัฐ มี
อำานาจำตามจำริงื่หร่อป็รากัฏ กัารกัระทำาหร่อกัารละเว้นของื่ศุูลกัากัรหร่อหน่วยงื่านที�
ค้ล้ายกััน อำานาจำของื่กัฎหมาย กัารป็ระยุกัต์ใช่้กัฎระเบียบด้านค้วามป็ลอดภัยที�
กัำาหนดโดยรัฐบาลหร่ออ่�น ๆ ที�ใช่้บังื่คั้บกัับกัารขนส่ำงื่ กัารจำลาจำล กัารนัดหยุดงื่าน 
หร่อข้อพิ่ิพิ่าทแรงื่งื่านอ่�น ๆ ค้วามไม่สำงื่บทางื่แพ่ิ่งื่ กัารหยุดช่ะงัื่กัในระดับช่าติหร่อ 
เค้ร่อข่ายกัารขนสำ่งื่ทางื่อากัาศูหร่อทางื่บกัในท้องื่ถิึ�น (รวมถึึงื่แต่ไม่จำำากััดเพิ่ียงื่เค้ร่อ
ข่ายกัารขนสำ่งื่ของื่ UPS)  กัารแพิ่ร่ระบาดของื่โรค้ติดต่อระหว่างื่ป็ระเทศู ระหว่างื่
ชุ่มช่น หร่อสำภาวะสำาธุารณสำุขอ่�นๆ กัารหยุดช่ะงัื่กัหร่อค้วามล้มเหลวของื่ระบบกัาร

ข้อกัำาหนดและเงื่�อนไขกัารบริกัาร 
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สำ่�อสำารและข้อมูล หร่อสำภาพิ่อากัาศูที�ไม่เอ่�ออำานวย

UPS จำะไม่รับผิดช่อบต่อค้วามเสีำยหายพิิ่เศูษ โดยบังื่เอิญ หร่อเป็็นผลสำ่บเน่�องื่ ซิึ�งื่รวม
ถึึงื่ค้วามสำูญเสำียทางื่เศูรษฐกิัจำอันป็ราศูจำากัค้วามเสำียหายทางื่กัายภาพิ่ เช่่น ต้นทุน
ของื่วิธุีกัารอ่�นในกัารขนสำ่งื่ กัารสำูญเสำียผลกัำาไร กัารสำูญเสำียโอกัาสำทางื่ธุุรกิัจำ หร่อกัาร
สำูญเสำียรายได้ที�เกิัดจำากักัารสำูญเสำียกัารใช้่งื่านอันเกิัดจำากั กัารสำูญหายหร่อเสำียหาย
หร่อค้วามล่าช่้าของื่ของื่ที�ต้องื่จัำดสำ่งื่ ไม่ว่าจำะมีกัารป็ระกัาศูมูลค่้าตามที�ระบุไว้ข้างื่ต้น
หร่อไม่ก็ัตาม ยกัเว้นในกัรณีที�กัฎอนุสำัญญาที�บังื่คั้บใช้่หร่อกัฎหมายระดับช่าติบังื่คั้บ
อ่�น ๆ ที�บังื่คั้บใช่้กัำาหนดเป็็นอย่างื่อ่�น

UPS จำะไม่รับผิดช่อบต่อค้วามเสำียหายใด ๆ ที�เกิัดจำากักัารที� UPS ไม่สำามารถึหร่อ
ป็ฏิเสำธุที�จำะป็ฏิบัติตามค้ำาขอให้หยุด สำ่งื่กัลับ หร่อเป็ลี�ยนเสำ้นทางื่กัารจัำดสำ่งื่พัิ่สำดุหร่อ
พิ่าเลทหลังื่จำากัมอบของื่ที�จัำดสำ่งื่ให้กัับ UPS

ข้ั�นตุอนการิเริย่กริอ้งค่ำาเสย่หาย
กัารเรียกัร้องื่ค่้าเสำียหายกัับ UPS ทั�งื่หมดจำะต้องื่ย่�นเป็็นลายลักัษณ์อักัษรกัับ UPS โดย
เร็วที�สำุดเท่าที�เป็็นไป็ได้และไม่ว่าในกัรณีใด ๆ ภายใน 14 วันนับจำากัวันจัำดสำ่งื่ในกัรณีที�
เกิัดค้วามเสำียหาย (รวมถึึงื่กัารสำูญเสำียบางื่สำ่วนของื่กัารขนสำ่งื่) และในกัรณีที�ล่าช่้า
ภายใน 21 วันนับจำากัวันจัำดสำ่งื่ นอกัจำากันี� UPS จำะไม่รับผิดช่อบใด ๆ ที�เกีั�ยวข้องื่กัับ
กัารขนสำ่งื่ เว้นแต่จำะมีกัารดำาเนินค้ดีทางื่กัฎหมายและแจ้ำงื่เป็็นลายลักัษณ์อักัษร
ภายในหกัเด่อนหลังื่จำากักัารสำ่งื่มอบสิำนค้้าที�เกีั�ยวข้องื่ หร่อในกัรณีที�ไม่ได้จัำดสำ่งื่ภายใน
หกัเด่อนนับจำากั วันที�กัำาหนดกัารส่ำงื่มอบ ข้อกัำาหนดนี�จำะไม่กัระทบต่อสิำทธุิ�ใด ๆ ที�ผู้
สำ่งื่อาจำมีภายใต้กัฎอนุสำัญญาที�เกีั�ยวข้องื่หร่อกัฎหมายระดับป็ระเทศูที�บังื่คั้บใช่้อ่�น ๆ

การิป้องกันข้้อมูล
ผู้สำ่งื่ยินยอมให้ UPS และบริษัทอ่�นๆ ในกัลุ่มบริษัทของื่ UPS ทั�วโลกั รวมถึึงื่บริษัทใน
ป็ระเทศูที�อาจำไม่มีกัารป็กัป็้องื่ข้อมูลในระดับเดียวกัับป็ระเทศูที�มอบของื่จัำดสำ่งื่ให้ UPS 
เพิ่่�อกัารขนสำ่งื่ อาจำใช่้ข้อมูลใด ๆ ที�ผู้สำ่งื่ให้แก่ั UPS เพิ่่�อวัตถึุป็ระสำงื่ค์้ที�กัำาหนดไว้และ
อยู่ภายใต้ป็ระกัาศูค้วามเป็็นสำ่วนตัวของื่ UPS ที�เผยแพิ่ร่บนเว็บไซิต์ของื่ UPS ที� https://
www.ups.com/content/th/en/resources/ship/terms/privacy.html (รวมโดยกัารอ้างื่อิงื่ในข้อ
กัำาหนดเหล่านี�) ผู้สำ่งื่มีสำิทธิุบางื่อย่างื่ภายใต้กัฎหมายในกัารเข้าถึึงื่ แก้ัไข คั้ดค้้านกัาร

ใช่้ข้อมูลเพิ่่�อกัารตลาดโดยตรงื่ หร่อลบข้อมูลสำ่วนบุค้ค้ลที� UPS เก็ับไว้

ผู้สำ่งื่ยินยอมให้ระบุที�อยู่อีเมลของื่ผู้รับหร่อผู้รับที�เกีั�ยวข้องื่ในข้อมูล PLD สำำาหรับกัาร
จัำดสำ่งื่ (“ที�อยู่อีเมล PLD”) ผู้สำ่งื่รับทราบและยินยอมให้ UPS สำ่งื่กัารแจ้ำงื่เต่อนที�เกีั�ยวข้องื่
กัับกัารสำ่งื่มอบสิำนค้้าดังื่กัล่าวไป็ยังื่ที�อยู่อีเมล PLD ที�เกีั�ยวข้องื่ของื่กัารจัำดสำ่งื่ และอาจำ
ใช่้ที�อยู่อีเมล PLD ดังื่กัล่าวตามป็ระกัาศูค้วามเป็็นสำ่วนตัวของื่ UPS ผู้สำ่งื่รับป็ระกัันว่า (i) 
ได้รับกัารแจ้ำงื่และให้ค้วามยินยอมเฉพิ่าะจำากับุค้ค้ลที�เกีั�ยวข้องื่กัับที�อยู่อีเมล PLD 
แต่ละรายกัารเพิ่่�อรับกัารแจ้ำงื่เต่อนที�เกีั�ยวข้องื่กัับกัารจัำดสำ่งื่พัิ่สำดุดังื่กัล่าวและสำำาหรับ
กัารใช่้งื่านที�อยู่อีเมล PLD โดย UPS ตามป็ระกัาศูเกีั�ยวกัับค้วามเป็็นสำ่วนตัวของื่ UPS 
และ (ii) ที�อยู่อีเมล PLD นั�นถึูกัต้องื่และได้รับกัารค้วบคุ้มโดยผู้รับหร่อผู้รับที�เกีั�ยวข้องื่
สำำาหรับกัารจัำดสำ่งื่ที�เกีั�ยวข้องื่ ผู้สำ่งื่จำะต้องื่ป็กัป็้องื่ ช่ดใช้่ค่้าเสำียหาย และป็กัป็้องื่ UPS ทั�งื่
บริษัทหลักัและบริษัทในเค้ร่อ เจ้ำาหน้าที� กัรรมกัาร พิ่นักังื่าน ตัวแทน และผู้สำ่บทอด
และผู้มอบหมาย ต่อค้วามรับผิดช่อบ ค้วามสูำญเสีำย ค้วามเสีำยหาย ต้นทุน และค่้าใช้่
จ่ำายใด ๆ ทั�งื่หมด (รวมถึึงื่ค่้าธุรรมเนียมทางื่กัฎหมายตามสำมค้วร) ในลักัษณะใด ๆ ที�
เกิัดขึ�นหร่อได้รับค้วามเด่อดร้อนจำากัค้วามเสำียหายที�เกิัดขึ�นจำากัหร่อเป็็นผลมาจำากั
กัารละเมิดกัารรับป็ระกัันในบทลงื่โทษก่ัอนหน้า

ข้้อตุกลงทั�งหมดุ
กัารจัำดสำ่งื่ทั�งื่หมดอยู่ภายใต้ข้อกัำาหนดและเง่ื่�อนไขที�มีอยู่ในคู่้ม่อกัารบริกัารและอัตรา
ค่้าบริกัารของื่ UPS และระบุไว้ในเว็บไซิต์ของื่ UPS (ups.com®) คู้่ม่อกัารบริกัารและ
อัตราค่้าบริกัารของื่ UPS ที�บังื่คั้บใช่้และค้ำาอธุิบายกัารบริกัารของื่ UPS ที� ups.com® ซิึ�งื่
รวมอยู่ในคู้่ม่อกัารบริกัารและอัตราค่้าบริกัาร และเอกัสำารต้นทางื่ของื่ UPS สำำาหรับ
กัารจัำดสำ่งื่แต่ละค้รั�งื่ป็ระกัอบกัันเป็็นข้อตกัลงื่ที�สำมบูรณ์และเป็็นเอกัสิำทธุิ�ของื่คู้่สัำญญา
ทั�งื่สำองื่ฝ่่าย  ยกัเว้นในกัรณีที�มีกัารแก้ัไขโดยข้อตกัลงื่ที�เป็็นลายลักัษณ์อักัษรใน
ป็ัจำจุำบันหร่ออนาค้ตระหว่างื่คู้่สำัญญา และไม่อาจำโต้แย้งื่หร่อแก้ัไขข้อตกัลงื่ด้วยวาจำา

การิแยกออกจัากกันไดุ้
ข้อกัำาหนดเหล่านี�จำะยังื่มีผลบังื่คั้บใช่้อย่างื่สำมบูรณ์ต่อไป็เท่าที�กัฎหมายที�ใช่้บังื่คั้บพิ่ึงื่
อนุญาตสำูงื่สำุด หากัสำ่วนใดสำ่วนหนึ�งื่ของื่ข้อกัำาหนดเหล่านี�ไม่สำามารถึบังื่คั้บใช้่ได้ จำะไม่
สำ่งื่ผลต่อกัารบังื่คั้บใช่้สำ่วนอ่�นใด

กฎหมายคำวับคำุม
ข้อกัำาหนดและสำัญญาใด ๆ เหล่านี�ที�ป็ระกัอบไป็ด้วยข้อกัำาหนดเหล่านี�จำะอยู่ภายใต้
กัฎหมายของื่ป็ระเทศูที�ให้ของื่จัำดสำ่งื่ต่อ UPS สำำาหรับกัารขนสำ่งื่
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