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สทิธิ ของผูใ้ชข้ ั นสุดทา้ย 
(เวอรช์นั EUR: 37072022) 

สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยเป็นสว่นหนึ งและรวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงวา่ดว้ยเทคโนโลยขีอง UPS 
ซึ งมใีหบ้รกิารที  
<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/UTA_TH.pdf>สทิธแิละขอ้จํากัดที ไดร้ับภายใตส้ทิ
ธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยนี จะนํามาใชกั้บเทคโนโลย ีUPS 
ที ระบุไว ้ ตามสทิธแิละขอ้จํากัดจะสามารถบังคับใชไ้ดเ้ฉพาะกรณีที คณุใชห้รอืเขา้ถงึเทคโนโลย ีUPS 
ซึ งไดนํ้าสทิธิ และขอ้จํากัดเหล่านั นมาใชบั้งคับ  กอ่นที จะมกีารใชห้รอืการเขา้ถงึใดๆ ในเทคโนโลยขีอง UPS 
ที ระบุไวใ้นสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย 
กรุณาอ่านทบทวนสทิธแิละขอ้จํากัดที ใชบั้งคับกับการใชแ้ละการเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS ดังกล่าว  นอกจากนี  
นโยบายขอ้มลูและการใชง้านทั วไป<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/IGUP_TH.pdf
> อาจนําไปใชกั้บการใชห้รอืเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS และรวมอยูใ่นสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย  
คําที เป็นตัวพมิพใ์หญ่ที ใช ้
แตไ่ม่ไดกํ้าหนดคํานยิามไวใ้นสทิธิ ผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยนี จะมคีวามหมายตามที กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไ
ปของขอ้ตกลงนี  

เวน้เสยีแต่วา่จะระบุไวใ้นสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยเหลา่นี  
คณุจะไมเ่สยีค่าใชจ่้ายในการเขา้ถงึและการใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS เทคโนโลยขีอง UPS 
อาจจัดใหม้กีารเขา้ถงึบรกิารของ UPS ที มคีา่ธรรมเนียม (เชน่ บรกิารจัดสง่ที เขา้ถงึไดผ้า่นเทคโนโลยขีอง UPS) 
ควบคมุโดยขอ้ตกลงอื นๆ กับ UPSI คุณตกลงว่า การที คณุใชบ้รกิารของ UPS 
โดยการเขา้ถงึผา่นทางเทคโนโลยขีอง UPS ไมว่่าจะเสยีค่าธรรมเนียมหรอืไมก็่ตาม 
จะเป็นไปตามขอ้ตกลงที คุณทําไวกั้บ UPSI ที เกี ยวขอ้งกับบรกิารนั นของ UPS รวมทั ง (เชน่) 
ขอ้กําหนดและเงื อนไขของ UPS วา่ดว้ยการขนสง่/บรกิาร ที มผีลบังคับใช ้

1 เทคโนโลยขีอง UPS ท ั งหมด ขอ้กําหนดต่อไปนี มผีลใชกั้บเทคโนโลยขีอง UPS ทั งหมด 

1.1 เทคโนโลยเีบตา้  

(a) ความพรอ้มใชง้าน  ในบางกรณี UPS อาจเสนอการปรับปรุงตอ่เทคโนโลยขีอง UPS 
หรอืเทคโนโลยเีพิ มเตมิใหแ้กคุ่ณใน ระหวา่งชว่งเวลาการทดสอบ ซึ งโดยปกตแิลว้จะไมม่ ี(รวมเรยีกวา่ 
เทคโนโลยเีบตา้”)  หากเทคโนโลยเีบตา้ นั นเป็นการปรับปรุงจากเทคโนโลยขีอง UPS ที มอียูแ่ลว้ 
จะถอืว่าเป็นสว่นหนึ งของเทคโนโลยขีอง UPS ตัวพื นฐานที สอดคลอ้งกันนั น และขอ้กําหนดตา่งๆ 
ของขอ้ตกลงนี ที มผีลบังคับใชกั้บเทคโนโลยขีอง UPS นั น จะมผีลบังคับใชกั้บเทคโนโลยเีบตา้นั นดว้ยเชน่กัน  
หากเทคโนโลยเีบตา้นั นมขี ึ นสําหรับเทคโนโลยใีหมเ่พิ มเตมิ UPS จะแจง้ใหท้ราบถงึขอ้กําหนดตา่งๆ 
ของขอ้ตกลงนี ซึ งมผีลบังคับใชกั้บการใชเ้ทคโนโลยเีบตา้ของคณุ  
ไมว่า่จะขัดตอ่เนื อหาที กล่าวถงึไวใ้นขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปอยา่งไรก็ตาม UPS 
จะไมร่ับผดิชอบต่อคณุเกี ยวกับการใชง้านเทคโนโลยเีบตา้  
ในกรณีที มกีารขัดแยง้เกดิขึ นระหวา่งขอ้กําหนดในขอ้ตกลงนี และขอ้ 1.1 ในสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยนี  ใหถ้อืเอาขอ้ 
1.1 ในสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยนี เป็นตัวควบคมุเทา่ที จําเป็นเพื อแกไ้ขความขัดแยง้ดังกล่าวกับเทคโนโลยเีบตา้ 

(b) การเก็บรักษาความลับ การมอียู ่คณุสมบัต ิการทํางาน ความปลอดภัย ประสทิธภิาพ 
การประเมนิผล การประเมนิค่า ความสามารถ และเนื อหาของเทคโนโลยเีบตา้ ความคดิเห็น ขอ้สงสยั 
และขอ้เสนอแนะของคณุเกี ยวขอ้งกับเทคโนโลยเีบตา้ และสารสนเทศและขอ้มลูอื นๆ 
ทั งหมดที เกี ยวขอ้งกับหรอืฝังในเทคโนโลยเีบตา้เป็นขอ้มลูที เป็นความลับหรอืความลับทางการคา้ของ UPS 

(c) การใชข้อ้มลูของคณุ เทคโนโลยเีบตา้อาจรวมฟังกช์นัการทํางานที อนุญาตให ้UPS 
ทําการวัดผลการใชง้านของคุณจากคณุลักษณะตา่งๆ และแจง้ให ้UPS 
ทราบผลจากการใชง้านนี ทางอเิล็กทรอนกิส ์ UPS มสีทิธใินการรวบรวมขอ้มลูจากคอมพวิเตอร ์
ขอ้มลูการกําหนดค่าระบบและบันทกึกจิกรรมตา่งๆ ของคณุในขณะใชเ้ทคโนโลยเีบตา้นี  
(รายงานการใชเ้ทคโนโลยเีบตา้”)  UPS 
อาจใชร้ายงานการใชเ้ทคโนโลยเีบตา้เพื อชว่ยเหลอืในการดําเนนิการวเิคราะหแ์กไ้ขปัญหาและปรับปรุงฟังกช์นัการ
ใชง้านของเทคโนโลยเีบตา้ใหด้ยีิ งขึ น  คณุยนิยอมและตกลงวา่ UPS สามารถทําสําเนา ใช ้เปิดเผย แสดง 
นําเสนอ เปลี ยนรูป สรา้งงานที มาจาก และแจกจ่ายใหผู้อ้ื น ไดโ้ดยอสิระ 
โดยปราศจากขอ้จํากัดหรอืขอ้ผกูพันชนดิใดๆ ตอ่คณุ ซึ งขอ้คดิเห็น สารสนเทศ ขอ้มลู และคําแนะนํา 
รวมทั งรายงานเทคโนโลยเีบตา้และขอ้มลูฟีดแบ็ค (แต่ไมร่วมถงึขอ้มลูทางการเงนิ 
แผนการเงนิหรอืแผนการผลติภัณฑท์ี โดยทั วไปแลว้ไม่ไดเ้ปิดเผยหรอืไมเ่ป็นที ทราบของสาธารณชน) 
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ที คณุจัดหาใหแ้ก ่UPS ที เกี ยวขอ้งกับเทคโนโลยเีบตา้  นอกจากนี  UPS สามารถใชค้วามคดิ แนวความคดิ 
ความรอบรู ้หรอืเทคนคิที มอียูใ่นขอ้มลูดังกล่าวไดอ้ยา่งอสิระ โดยปราศจากขอ้จํากัดหรอืขอ้ผกูพันชนดิใดๆ ตอ่คณุ 

(d) ขอ้บกพร่องและขอ้ผดิพลาด 
โดยไมค่ํานงึถงึสิ งที กลา่วเป็นอื นในขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป ขอ้ 8.2 คณุรับทราบและตกลงว่า (ก) 
เทคโนโลยเีบตา้อาจมตํีาหนแิละขอ้ผดิพลาด และ UPS 
ไมร่ับรองหรอืรับประกันว่าเทคโนโลยเีบตา้นั นจะเป็นไปตามความตอ้งการของคณุหรอืรับประกัน (โดยขอ้กฎหมาย 
กฎหมายทั วไปหรอืเป็นอย่างอื น) 
วา่การใชห้รอืการดําเนนิการจะไมถ่กูขัดขวางหรอืปราศจากขอ้ผดิพลาดตามขอบเขตสงูสดุของกฎหมายที บังคับใช ้

อนุญาต (ข) เทคโนโลยเีบตา้ไมไ่ดอ้อกวางตลาดในเชงิพาณิชย ์และ UPS ไมม่ขีอ้ผูกพันใดๆ 
ในการวางขายเทคโนโลยเีบตา้หรอืออกใบอนุญาตใหใ้นอนาคต และ (ค) UPS 
จะไมถู่กกําหนดใหจั้ดหาการดูแลรักษา สนับสนุนหรอืบรกิารอื นๆ ที เกี ยวขอ้งกับเทคโนโลยเีบตา้นั น 

(e) ระยะเวลาการทดสอบ 
ระยะเวลาการทดสอบของเทคโนโลยเีบตา้จะเริ มตั  งแต่วันที คุณไดร้ับเทคโนโลยเีบตา้จนถงึวันที ระบโุดย UPS 
ตามที เห็นสมควร UPS อาจสิ นสดุระยะเวลาการทดสอบ 
และสิ นสดุสทิธทิี ใหใ้นเทคโนโลยเีบตา้เมื อใดก็ไดต้ามสะดวกหลังการแจง้ใหค้ณุทราบ  
คณุตกลงที จะหยดุใชเ้ทคโนโลยเีบตา้ หลังจากที ระยะเวลาการทดสอบจบลง หรอืสิ นสดุระยะเวลาการทดสอบโดย 
UPS แลว้แตว่่าอะไรเกดิขึ นกอ่น  เทคโนโลยเีบตา้อาจนําไปใชใ้นกรณีที สมัพันธกั์บพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบเท่านั น  

1.2 ผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยที เป็นรัฐบาลสหรัฐฯ เทคโนโลยขีอง UPS มคีุณสมบัตเิสมอืนเป็น 
"สิ งของในเชงิพาณชิย"์ ตามคํานยิามในระเบยีบขอ้บังคับของการซื อขายของรัฐบาลกลาง 48 C.F.R. §2.101 
อันประกอบไปดว้ย "ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรใ์นเชงิพาณชิย"์ และ 
"เอกสารกํากับซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรใ์นเชงิพาณชิย"์ (รวมถงึขอ้มลูกํากับดา้นเทคนคิ) ตามการใชค้ําศัพทใ์น 48 
C.F.R. §12.212 และ 48 C.F.R. §227.7202-3 ไมว่า่เทคโนโลยขีอง UPS 
จะถกูสง่มอบในลักษณะของผลติภัณฑห์รอืมกีารเขา้ถงึโดยผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยที เป็นรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา 
ร่วมกับการใชบ้รกิาร  การใช ้ทําซํ า ทําขึ นใหม ่การปลอ่ย การแกไ้ข การเปิดเผย 
หรอืการถา่ยโอนซอฟตแ์วรแ์ละขอ้มลูใด ๆ ที เกี ยวขอ้งกับสิ งนั นหรอืที ไดร้ับมาจากสิ งนั นตอ้งหา้มตาม 48 C.F.R. 
§12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R. §227.7102-2, และ 48 C.F.R. §227.7202-1 จนถงึ 227.7202-4 
ตามความเหมาะสม ซึ งมผีลบังคับใชแ้ทนที ระเบยีบวา่ดว้ยเรื องการจัดหาของรัฐบาลกลาง (“FAR”) สว่นเพิ มเตมิ 
FAR ของกระทรวงกลาโหม (Defense FAR Supplement - “DFARS”) 
หรอืสว่นเพิ มเตมิหรอืขอ้กําหนดเพิ มเตมิของหน่วยงานที ระบสุทิธิ ของรัฐบาลในซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรห์รอืขอ้มลูท
างเทคนคิ ผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยที เป็นรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา 
จะไดร้ับซอฟตแ์วรโ์ดยมสีทิธิ ตามที กําหนดไวใ้นขอ้ตกลงนี เท่านั น 
หากผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยที เป็นรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาตอ้งการมสีทิธิ ที ไม่สามารถมอบใหไ้ดภ้ายใตเ้งื อนไขของหัวขอ้นี  
จะตอ้งเจรจาต่อรองกับ UPS เพื อพจิารณาวา่มเีงื อนไขที ยอมรับไดห้รอืไม ่ในการโอนมอบสทิธดิังกลา่ว 
และเอกสารต่อทา้ยที ทําเป็นลายลักษณ์อักษรที ยอมรับร่วมกันสําหรับการโอนมอบสทิธดัิงกลา่ว 
ตอ้งรวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงที บังคับใชใ้ด ๆ เพื อใหม้ผีลบังคับใช ้
หากขอ้ตกลงฉบับนี ไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยที เป็นรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาได ้
และคู่สญัญาไมอ่าจตกลงร่วมกันไดใ้นแง่ของเงื อนไขสําหรับขอ้ตกลงฉบับนี  
ผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยที เป็นรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาตอ้งตกลงที จะยตุกิารใชง้านเทคโนโลยขีอง UPS 
และสง่คนืซอฟตแ์วรห์รอืขอ้มลูทางเทคนคิใด ๆ ที สง่มอบใหเ้ป็นสว่นหนึ งของเทคโนโลยขีอง UPS ใหแ้ก ่UPS 
โดยที ยังไม่ไดใ้ช ้

2 UPS Developer Kit API ท ั งหมด  ขอ้มูลต่อไปนี ใชกั้บ UPS Developer Kit APIs ทั งหมด 

2.1 สทิธ ิ หากคณุไดร้ับเอกสารทางเทคนคิ API สําหรับ UPS Developer Kit API 
และองคป์ระกอบความปลอดภัยที จําเป็น 
คณุจะไดร้ับอนุญาตใหพ้ัฒนาโปรแกรมประยกุตเ์พื อวัตถปุระสงคภ์ายในของคณุเองและมวัีตถปุระสงคเ์พื อแจกจ่า
ยใหกั้บ (รวมถงึการโฮสตสํ์าหรับการเขา้ถงึโดย) บคุคลภายนอก และใชโ้ปรแกรมประยุกตเ์พื อเขา้ถงึ UPS 
Developer Kit API นอกเหนือจากเขตแดนที จํากัด เพื อความกระจ่างชดั 
การอนุญาตดังกลา่วในยอ่หนา้นี ไมไ่ดม้อบสทิธอินุญาตหรอืยอมให ้(ก) บคุคลภายนอกใชง้านโปรแกรมประยุกต ์
หรอือนุญาตใหค้ณุใชง้านโปรแกรมประยุกตเ์พื อประโยชน์สําหรับบคุคลที สาม หรอื (ข) 
คณุทําการแจกจ่ายโปรแกรมประยกุตใ์หแ้กบุ่คคลภายนอก  เพื อขอรับสทิธิ ในการแจกจ่ายโปรแกรมประยกุตไ์ปยัง 
(รวมถงึการโฮสตสํ์าหรับการเขา้ถงึโดย) บคุคลภายนอก โปรดตดิต่อ UPS ตามที อธบิายไวใ้นเอกสารทางเทคนคิ 
API ที เกี ยวขอ้ง  หากคณุไดส้ทิธิ ใหเ้ขา้ถงึ UPS Developer Kit API อันเป็นสว่นหนึ งของ Third Party 
Solution นั น คณุจะไมไ่ดร้ับเอกสารทางเทคนคิ API และไมม่สีทิธิ พัฒนาหรอืเผยแพร่โปรแกรมประยกุต ์
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และเนื อหาที เหลอืของขอ้ที  2 ในสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย จะไมนํ่าไปใชกั้บการใชง้าน UPS Developer Kit API 
ของคณุผา่น Third Party Solution ดังกลา่ว  คณุสามารถเขา้ถงึสว่นใดๆ ของ UPS Developer Kit API 
จากประเทศหรอืพื นที ที ไมไ่ดอ้ยูใ่นเขตแดนที ถูกจํากัด  อย่างไรก็ตาม คณุรับทราบและตกลงวา่ UPS Developer 
Kit API จะไมส่ง่มอบผลลัพธโ์ดยเจตนาสําหรับทุกประเทศหรอืพื นที ของเขตแดนที ไดร้ับอนุญาต  
คณุสามารถอา้งเอกสารดา้นเทคนคิของ API ที เกี ยวขอ้ง เพื อระบวุา่ประเทศหรอืพื นที ใดบา้งที  UPS Developer 
Toolkit API แต่ละตัวจะสง่มอบผลลัพธโ์ดยเจตนากลับคนืไป 

2.2 การเป็นเจา้ของสทิธิ   คณุจะเป็นเจา้ของสทิธิ  กรรมสทิธิ  
และผลประโยชน์ทั  งหมดในโปรแกรมประยุกต ์นอกเหนือจากสว่นที ผนวกเอาวัสดุตา่งๆ ของ UPS 
หรอืผลงานที เกดิจาก หรอืการดัดแปลงแกไ้ขวัสดตุา่งๆ ของ UPS ไวด้ว้ย 

2.3 การเขา้ใชโ้ปรแกรมประยกุต ์ เมื อไดร้ับคําขอที เป็นลายลักษณ์อักษร คณุตอ้งให ้UPS 
เขา้ถงึหรอืสง่สําเนา (ตามแต่ที  UPS เลอืก) ของโปรแกรมประยกุต ์(และ/หรอือัพเดตใดๆ ของโปรแกรมนั น) และ 
URL ของตําแหน่งที ตั  งแตล่ะแหง่ของโปรแกรมประยุกตท์ี อยูใ่นอนิเทอรเ์น็ต 
(หากโปรแกรมประยกุตนั์ นมใีหใ้ชห้รอืใหบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ต) 
เพื อใหตั้ดสนิวา่โปรแกรมประยุกตป์ฏบัิตติามขอ้กําหนดของขอ้ตกลงนี หรอืไม ่
ซึ งรวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงเอกสารทางเทคนคิ API  UPS อาจระงับการเขา้ถงึ UPS Developer Kit API 
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ หากเชื อตามสมควรวา่โปรแกรมประยกุตล์ะเมดิขอ้ตกลงนี  

2.4 การสนับสนุน ยกเวน้ปัญหาที เกี ยวขอ้งกับบทบัญญัตขิองผลติภัณฑแ์ละบรกิารโดย UPS (เชน่ 
การลงทะเบยีนใน UPS.com หรอื UPS My Choice®) 
คณุจะบํารุงรักษาและใหก้ารสนับสนุนโปรแกรมประยุกตข์องคุณเองทั งหมด  

2.5 การแสดงขอ้มลู 
โปรแกรมประยกุตนั์ นตอ้งไมม่ขีอ้มลูที เกี ยวขอ้งกับผูใ้หบ้รกิารการจัดสง่รายอื นหรอืบรกิารการจัดสง่ดังกล่าวอื นๆ 
ในหนา้ใดก็ตามที มสีารสนเทศปรากฏอยู ่ไมว่า่หนา้นั นจะประกอบดว้ยกรอบหนึ งกรอบหรอืมากกวา่ก็ตาม  
ขอ้กําหนดนี ไม่ไดห้า้มวา่ โปรแกรมประยุกตจ์ะตอ้งไม่แสดงเมนูของผูใ้หบ้รกิารการจัดสง่ 
หากว่าเมนูหรอืหนา้ดังกลา่วไม่มขีอ้มลูอื นใดรวมอยูด่ว้ย รวมทั งแตไ่มจํ่ากัดอยูแ่ตเ่พยีงการระบ ุ
หรอืเกี ยวขอ้งกับระดับการบรกิารตา่งๆ ของผูใ้หบ้รกิารการจัดสง่ดังกลา่ว  
คณุตอ้งแสดงขอ้มลูทั งหมดในฟิลดข์อ้มูลแต่ละฟิลดใ์นโปรแกรมประยุกตนั์ น โดยไมม่กีารแกไ้ข เพิ มเตมิ ลบ 
หรอืเปลี ยนแปลง ไมว่่าจะในลักษณะใดก็ตาม 

2.6 สิ งที ไมอ่นุญาต  เมื อใช ้UPS Developer Kit APIs คณุจะไม่ไดร้ับอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ ชว่งตอ่กับ 
UPS Developer Kit APIs สําหรับบคุคลภายนอก ดังนั น คณุจะไม่สรา้งโปรแกรมประยกุตท์ี ทํางานเหมอืนกับ UPS 
Developer Kit API และเสนอใหบ้คุคลภายนอกใชห้รอืใช ้APIs เพื อประมวลผลหรอืเก็บขอ้มลูใด ๆ 
ที อยูภ่ายใตก้ฎจราจรระหว่างประเทศที กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ ดแูล  

2.7 ขอ้มลูเกี ยวกับอัตราค่าบรกิาร   
หากคณุแสดงหรอืโฆษณาอัตราคา่บรกิารที แตกต่างไปจากอัตราคา่บรกิารของ UPS ซึ งไดจ้าก UPS Developer 
Kit คณุตอ้งแสดงขอ้ความต่อไปนี หรอืขอ้ความอื นที  UPS จัดหาใหเ้ป็นระยะๆ อย่างเดน่ชดัในระยะที ใกลเ้คยีง 
พอเหมาะกับอัตราดังกล่าว: “ค่าธรรมเนียมเหลา่นี อาจไมไ่ดแ้สดงเฉพาะแตเ่พยีงอัตราคา่ธรรมเนียมของ UPS 
และอาจรวมคา่ยกขนที  [คณุ] เป็นผูเ้รยีกเก็บดว้ย” 

2.8 ขอ้จํากัดเกี ยวกับการโฮสต ์ คุณสามารถ (1) 
โฮสตโ์ปรแกรมประยุกตนั์ นไดท้ี สถานที ของคณุในประเทศหรอืพื นที ใดก็ตามที ไมไ่ดอ้ยูใ่นเขตแดนที ถกูจํากัด หรอื 
(2) ทําสญัญากับผูใ้หบ้รกิารที ไมไ่ดเ้ป็นคูแ่ขง่ขันของ UPS (“ผูใ้หบ้รกิารโฮสติ ง”) นอกเสยีจากว่าคูแ่ข่งขันของ 
UPS จะไดร้ับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UPS 
เพื อใหโ้ฮสตโ์ปรแกรมประยุกตท์ี สถานที ของผูใ้หบ้รกิารโฮสติ งในประเทศใดก็ตามที ไมไ่ดอ้ยู่ในเขตแดนที ถกูจํากัด
เพื อผลประโยชน์ของคณุเทา่นั น   

2.9 ขอ้จํากัด   UPS กําหนดและบังคับใชข้อ้จํากัดในการใช ้UPS Developer Kit APIs (เชน่ 
จํากัดจํานวนคํารอ้งขอที คุณสามารถทําได)้ ตามดลุยพนิจิของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
คณุยอมรับและจะไมพ่ยายามหลกีเลี ยงขอ้จํากัดดังกลา่วที จัดทําเป็นเอกสารไวสํ้าหรับ UPS Developer Kit API 
แตล่ะชดุ หากคณุตอ้งการใช ้UPS API Developer Kit เกนิขดีจํากัดนี  คณุตอ้งไดร้ับความยนิยอมโดยชดัแจง้จาก 
UPS (และ UPS 
อาจปฏเิสธคําขอหรอืการยอมรับเงื อนไขดังกลา่วตามขอ้ตกลงของคณุสําหรับขอ้กําหนดและ/หรอืคา่ใชจ่้ายเพิ มเติ
มสําหรับการใชง้านนั น)  
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3 ขอ้กําหนดสําหรบั UPS Developer Kit APIs สว่นบคุคล  นอกเหนือจากขอ้กําหนดของขอ้ 1 ขา้งตน้ 
ขอ้กําหนดต่อไปนี ใชกั้บ UPS Developer Kit API 

3.1 UPS® Address Validation API  และ UPS Street Level Address Validation API   
การรอ้งขอ UPS Address Validation API หรอื UPS Street Level Address Validation API 
จะตอ้งเป็นไปเพื อวัตถปุระสงคข์องการตรวจสอบความถกูตอ้งของที อยู่ที เกี ยวขอ้งกับการเสนอพัสดทุี ตอ้งการจัดส่

งผา่นทางบรกิารที เสนอโดย UPSI  คณุจะตอ้งเลอืกแอพพลเิคชั นตามภาษาดังต่อไปนี  หรอืตามภาษาอื นๆ ที  UPS 
กําหนดไวเ้ป็นระยะๆ ซึ งแสดงไวอ้ย่างชดัเจนบนหนา้จอที สามารถมองเห็นไดเ้ชน่เดยีวกันกับ 
และที ใกลเ้คยีงอยา่งสมเหตผุลกับขอ้มลูที แจง้ผูใ้ชง้านใหท้ราบเกี ยวกับที อยู่ที ไมถู่กตอ้ง:  “-ขอ้สงัเกต: UPS 
จะไมข่อรับผดิชอบสําหรับขอ้มูลที ใหไ้วโ้ดยฟังกช์ั นการตรวจสอบความถกูตอ้งของที อยู ่ 
ฟังกช์ั นการตรวจสอบความถูกตอ้งของที อยู่ไมส่นับสนุนการพสิจูนต์ัวตนหรอืการตรวจสอบเจา้ของที อยู”่  
นอกจากนี  คณุจะตอ้งเลอืกแอพพลเิคชั นตามภาษาดังต่อไปนี  หรอืตามภาษาอื นๆ ที  UPS กําหนดไวเ้ป็นระยะๆ 
ซึ งแสดงไวอ้ยา่งชดัเจนบนหนา้จอที สามารถมองเห็นไดเ้ชน่เดยีวกันกับ 
และที ใกลเ้คยีงอยา่งสมเหตผุลกับขอ้มลูที คนืค่าจาก  UPS Address Validation API หรอื Street Level 
Address Validation API ที แจง้ขอ้มลูผูใ้ชง้านเชน่กัน (โดยเป็นตัวเลอืกของคณุ): (a) 
ตามที อยูข่องตูไ้ปรษณีย ์หรอื (b) ตามที อยูใ่ดๆ ก็ตาม:  “ขอ้สงัเกต: 
ฟังกช์ั นการตรวจสอบที อยูจ่ะตรวจสอบที อยูข่องตูไ้ปรษณีย ์อยา่งไรก็ตาม UPS จะไมส่ง่ไปยังตูไ้ปรษณีย ์
ความพยายามของลูกคา้ในการจัดสง่ไปยังตูไ้ปรษณียผ์า่น UPS อาจทําใหม้คีา่ใชจ่้ายเพิ มเตมิ” 

3.2 UPS® Shipping API  UPS Shipping API ทําใหม้กีารเขา้ถงึไปยัง(1) ฟังกช์นั UPS 
Hazardous Materials 
ซึ งจะชว่ยอํานวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้อันตรายและวัสดุที มคีวามเสี ยงบางรายการ และ (2) 
ความสามารถฐานความรูร้ะหวา่งประเทศ 
ซึ งใหก้ารเขา้ถงึขอ้มูลที สามารถใชเ้พื ออํานวยความสะดวกในการขนสง่ขา้มพรมแดน  การใชง้านฟังกช์นั UPS 
Hazardous Materials ของคณุผา่น UPS WorldShip 
จะไดร้ับการควบคมุโดยขอ้กําหนดของสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ขอ้ 10.1 
และการใชค้วามสามารถฐานความรูร้ะหวา่งประเทศของคุณผา่น UPS Shipping API จะอยูภ่ายใตส้ว่นที  
3.6 ของนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทั วไป 

3.3  UPS Delivery Intercept™ API 

(a) พนักงานที ไดร้ับอนุญาต คณุจะดําเนนิการใหแ้น่ใจวา่โปรแกรมประยกุตใ์ด ๆ 
ที รวมเขา้ไวซ้ึ ง Interface to the UPS Delivery Intercept API (“โปรแกรมประยุกต ์DI”) 
จะเขา้ถงึไดโ้ดยพนักงานของคุณที มคีวามจําเป็นในการเขา้ถงึโปรแกรมประยกุต ์DI 
ในการทํางานตามหนา้ที ตามปกตขิองตนเท่านั น 
เพื อรอ้งขอบรกิารการสกัดกั  นการขนสง่สําหรับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบภายใตก้ารอนุญาตโดยคุณ (“พนักงาน DI 
ที ไดร้ับอนุญาต”) คณุจะเก็บรักษาไวซ้ึ งรายชื อพนักงาน DI ที ไดร้ับอนุญาต ซึ งคุณจะนําสง่ใหแ้ก ่UPS 
ภายในสบิวันทํางานจากวันที รอ้งขอการตรวจสอบนั น 

(b) การเขา้ถงึและการใช ้การเขา้ถงึและการใชง้านโปรแกรมประยุกต ์DI 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงการดําเนนิการผ่านทรัพยากร แพลตฟอรม์ อปุกรณ์ เซริฟ์เวอร ์สถานีงาน 
และโปรแกรมประยกุตใ์นเครอืขา่ยของคณุที ตดิตั  งบนเครอืข่ายจะตอ้งกําหนดใหม้กีารใชง้านหมายเลขประจําตัวผูใ้
ชแ้ละรหัสผ่านสําหรับพนักงาน DI ที ไดร้ับอนุญาตแตล่ะราย 
คณุตอ้งดําเนนิการใหแ้น่ใจวา่หมายเลขประจําตัวผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านสําหรับโปรแกรมประยกุต ์DI 
ไดร้ับการควบคมุในลักษณะดังนี : (1) พนักงาน DI 
ที ไดร้ับอนุญาตแตล่ะรายตอ้งรักษาไวซ้ึ งความเป็นเจา้ของเพยีงผูเ้ดยีวซึ งหมายเลขประจําตัวผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านที มอี
ยูเ่พยีงหนึ งเดยีว (2) หา้มไมใ่หใ้ชง้านหมายเลขประจําตัวผูใ้ชเ้ป็นหมายเลขประจําตัวผูใ้ชทั้ วไปหรอืของกลุม่  (3) 
สทิธใินการเขา้ถงึทั  งหมดตอ้งไดร้ับการเพกิถอนหรอืลบทิ งไปทันทสํีาหรับพนักงาน DI 
ที ไดร้ับอนุญาตรายใดที ถกูเลกิจา้ง ลางาน หรอืถูกโอนยา้ย (4) สทิธใินการเขา้ถงึโปรแกรมประยกุต ์DI 
จะออกใหกั้บพนักงาน DI 
ที ไดร้ับอนุญาตโดยคณุตามพื นฐานของหนา้ที งานโดยไดร้ับสทิธพิเิศษในระดับที นอ้ยที สดุเทา่ที จําเป็นสําหรับหนา้
ที งานนั น (5) หากหมายเลขประจําตัวผูใ้ชถ้กูเพกิถอนไป 
จะตอ้งมกีารพสิจูน์ความน่าเชื อถอืใหมแ่ละตอ้งมกีารระบตุัวตนพนักงาน DI 
ที ไดร้ับอนุญาตใหม้ผีลเป็นบวกกอ่นที จะเปิดใชง้านหมายเลขประจําตัวผูใ้ชซํ้ าได ้และ (6) 
หมายเลขประจําตัวผูใ้ชจ้ะตอ้งถกูยกเลกิใชง้านหากพยายามเขา้สูร่ะบบไมสํ่าเร็จหา้ครั  ง  
คณุจะตอ้งตรวจสอบการอนุญาตการเขา้ถงึโปรแกรมประยกุต ์DI 
ไมน่อ้ยกว่าหนึ งครั  งต่อเดอืนเพื อใหแ้น่ใจว่าการอนุญาตดังกล่าวทั งหมดยังคงมคีวามเหมาะสม 
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(c) ความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาของขอ้กําหนดในขอ้ตกลงนี  
คณุจะตอ้งคงไวซ้ึ งมาตรการดา้นความปลอดภัยทางกายภาพในการเขา้ถงึสถานีงานที ใชใ้นการเขา้ถงึโปรแกรมประ
ยกุต ์DI ตลอดเวลา 
โดยอย่างนอ้ยตอ้งใชค้วามระมัดระวังเทยีบเท่ากับมาตรการที ตอ้งคงไวเ้พื อรักษาความลับทางการคา้ของคณุเอง 

(d) บันทกึการใชง้าน 
คณุจะบันทกึกจิกรรมทั งหมดที เกี ยวขอ้งกับการเขา้ถงึโปรแกรมประยกุต ์DI 
ขอ้มลูการตรวจสอบบัญชนีี จะตอ้งถกูเก็บรักษาไวใ้นระยะเวลาของขอ้ตกลงนี และ 24 เดอืนหลังจากนั น 
การบันทกึขอ้มลูจะตอ้งมรีายละเอยีดอยา่งนอ้ยตอ่ไปนี : (1) วันที และเวลาของแตล่ะเหตกุารณ์ที บันทกึ (2) 
เวลาที เซสชนัสิ นสดุ (3) แหลง่ที มาและที อยู ่IP ปลายทาง (4) หมายเลขประจําตัวผูใ้ช ้(5) 
รายละเอยีดของความพยายามในการเขา้ถงึแยกเป็นจํานวนครั  งที พยายามเขา้ถงึ ที ทําสําเร็จ และที ถกูปฏเิสธ และ 
(6) ประเภทของกจิกรรมที ดําเนนิการ 

(e) การตรวจสอบบัญช ีคณุจะตอ้งมอบไวใ้หแ้ก ่UPS และผูต้รวจสอบบัญชขีองบรษัิท 
(รวมถงึเจา้หนา้ที ตรวจสอบบัญชภีายในและเจา้หนา้ที ตรวจสอบบัญชภีายนอก) 
ซึ งสทิธใินการตรวจสอบการปฏบัิตตินใหส้อดคลอ้งกับขอ้กําหนดเรื องการจัดการดา้นความปลอดภัยและขอ้มูลของ
คณุตามที ระบใุนขอ้ 3.3(e) ในสภาวการณ์ดังนี : (1) เมื อ UPS 
มคีวามเชื ออย่างสมเหตุสมผลและโดยสจุรติใจว่ามกีารใชง้านโปรแกรมประยกุต ์DI 
หรอือนิเทอรเ์ฟซของโปรแกรมนั นอยา่งไมถ่กูตอ้ง การฉอ้โกงผา่นโปรแกรมประยกุต ์DI 
หรอือนิเทอรเ์ฟซของโปรแกรม หรอืการที คณุไมป่ฏบัิตติามหนา้ที ดา้นการรักษาความปลอดภัยของขอ้ 3.3 นี  หรอื 
(2) เมื อมกีารละเมดิขอ้จํากัดใดๆ ในเรื องการเปิดเผยขอ้มูลในนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทั วไป ขอ้ 1  
ที เกี ยวขอ้งกับขอ้มลูที คณุไดร้ับผ่านโปรแกรมประยุกต ์DI สทิธใินการตรวจสอบดังกลา่วจะรวมถงึการเขา้ถงึ (X) 
สถานที ปฏบัิตกิารของคณุที ซึ งมกีารเขา้ถงึโปรแกรมประยุกต ์DI, (Y) พนักงานที ไดร้ับอนุญาต และ (Z) 
ขอ้มลูและบันทกึที เกี ยวขอ้งกับการเขา้ถงึและการใชง้านโปรแกรมประยุกต ์DI 

(f) คา่สนิไหมทดแทน คณุจะตอ้งชดใชแ้ละปกป้องผูร้ับการชดใชข้อง UPS 
จากและตอ่ความเสยีหายใด ๆ และทั งหมด อันเกดิขึ นหรอืเกี ยวขอ้งกับ (1) การที คณุและพนักงาน ตัวแทน 
หรอืผูร้ับจา้งของคณุ ใช ้UPS Delivery Intercept API และ UPS Systems หรอืใชใ้นทางที ผดิ แลพ (2) 
การใชง้านหรอืการเขา้ถงึ UPS Delivery Intercept API และ UPS Systems 
โดยบคุคลใดก็ตามที ไดร้ับสทิธิ ใหเ้ขา้ถงึผา่นการใชอ้นิเตอรเ์ฟซ โปรแกรมประยุกต ์
หรอืองคป์ระกอบดา้นความปลอดภัย รวมถงึแต่ไมจํ่ากัดเพยีงแต ่การใชง้านหรอืการเขา้ถงึทั  งทางตรงและทางออ้ม 
ไมว่า่คณุจะอนุญาตหรอืไมก็่ตาม 

3.4 UPS® Locator API สําหรับ UPS Access Point Locations 

(a) ขอ้จํากัดเพิ มเตมิในการใชง้าน  คณุตกลงวา่คณุอาจใช ้UPS Locator API for UPS 
Access Point Locations 
ใหเ้ป็นประโยชน์สําหรับการสนับสนุนหรอืตอบสนองต่อคําขอที สรา้งขึ นของลกูคา้เพื อสําแดงขอ้มลูสําหรับพัสดภุัณ
ฑท์ี สง่มอบเท่านั น  คณุจะไมใ่ชข้อ้มลูดา้นสถานที ตั  งที ไดร้ับคนืมาจาก UPS Locator API for UPS Access 
Point Locations เพื อวัตถปุระสงคอ์ื นใดนอกเหนือจากการทําตามคําขอที ออกโดยลูกคา้เทา่นั น  
คณุจะละทิ งขอ้มลูดา้นสถานที ตั  งที ไดร้ับคนืมาจาก UPS Locator API for UPS Access Point Locations 
หลังจากสิ นสดุการตดิตอ่สื อสารทางไกลกับลกูคา้ของคณุแลว้ในแตล่ะรอบ  
คณุตกลงที จะไมใ่ชห้รอืแจกจ่ายขอ้มลูสถานที ตั  งที สง่กลับคนืมาจาก UPS Locator API for UPS Access 
Point Locations ทั  งหมดหรอืสว่นหนึ งสว่นใด นอกเหนือจากที กําหนดไวอ้ย่างชดัแจง้ในขอ้ที  3.4(a) 
นี โดยไมม่คีวามยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชดัแจง้จาก UPS 

(b) ไมม่สีทิธิ ในเครื องหมายการคา้  ขอ้ตกลงนี ไมอ่นุญาตใหค้ณุใชเ้ครื องหมายการคา้ 
ถอ้ยคํา ชื อ สญัลักษณ์ หรอือุปกรณ์ หรอืการรวมกันใดๆ ที เป็นเจา้ของหรอืไดร้ับอนุญาตดังกลา่วโดย UPS 
ในโปรแกรมประยกุต ์UPS Access Point แมว้า่จะมคีวามขัดแยง้ใดๆ กันในที นี ก็ตาม  
หากคณุตอ้งการดําเนนิการเพื อใหส้ามารถใชง้านเครื องหมายการคา้ของ UPS Access Point 
ที เกี ยวเนื องกับโปรแกรมประยุกต ์UPS Access Point ดังกลา่ว คณุตอ้งกรอกแบบฟอรม์คําขอใชแ้บรนด ์UPS 
Access Point บน UPS Brand Central ไดท้ี  <https://brand.ups.com> 
เพื อขอรับใบอนุญาตใหใ้ชเ้ครื องหมายการคา้จาก UPS ตามดุลยพนิจิของ UPS แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 
  

https://brand.ups.com/
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3.5 UPS® Electronic Manifest Service and UPS Host Manifest Service  

(a) ขอ้กําหนดสําหรับการอัพโหลด คณุตกลงวา่คณุจะสามารถอัพโหลด PLD ไปยัง UPS 
Electronic Manifest Service หรอื UPS Host Manifest Service ไดก็้ต่อเมื อคณุ (1) 
ตรวจสอบความถกูตอ้งของ PLD ทั งหมดกอ่น โดยเปรยีบเทยีบกับ UPS Rating API 
และฟังกช์นัการตรวจสอบความถกูตอ้งของที อยู่ซึ งจะตรวจสอบความถกูตอ้งของชื อเมอืง รัฐ และรหัสไปรษณีย ์
(หากม)ี (2) ไดร้ับหนังสอืรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UPS ระบวุ่า โปรแกรมประยกุตนั์ นและอนิเตอรเ์ฟซใดๆ 
ที ใชเ้กี ยวเนื องกับโปรแกรมประยกุตนั์ นซึ งไดร้ับการตรวจสอบและอนุมัตจิาก UPS แลว้ หรอื (3) คณุเขา้ถงึ UPS 
Electronic Manifest Service หรอื UPS Host Manifest Service โดยผ่านทาง Third Party Solution 
หากโปรแกรมประยกุตห์รอือนิเทอรเ์ฟซถูกแกไ้ขดัดแปลงหรอืเปลี ยนแปลงไมว่า่จะ ในทางใดก็ตาม 
หรอืถกูใชร้่วมกับซอฟตแ์วรใ์ดๆ ซึ งทําใหม้ผีลต่อสมรรถภาพของโปรแกรมประยุกตห์รอื อนิเทอรเ์ฟซนั น 
จะถอืว่าหนังสอืรับรองดังกลา่วเป็นโมฆะ 

(b) การแลกเปลี ยนขอ้มลู  คณุรับทราบวา่ UPS อาจเขา้ถงึโปรแกรมประยุกต ์หรอื Third 
Party Solution จากระยะไกลเป็นระยะเวลาจํากัด เพยีงเพื อจัดหาอัพเดตและความเปลี ยนแปลงต่างๆ 
ที เกี ยวขอ้งกับบรกิารของ UPS อัตราของ UPS รหัสเสน้ทางของ UPS และ/หรอืวัสดขุอง UPS 
ที อยูใ่นโปรแกรมประยุกต ์หรอื Third Party Solution เทา่นั น 

(c) การอัพโหลด PLD คณุตอ้งสง่ PLD สําหรับพัสดภุัณฑข์าออกใดๆ 
ที สง่โดยใชเ้อกสารบัญชสีนิคา้การจัดสง่ผา่นทาง UPS Electronic Manifest Service และ UPS Host 
Manifest Service ใหแ้ก ่UPS กอ่นที พนักงานขับรถของ UPS จะไปรับพัสดภุัณฑเ์หล่านี   

3.6 UPS® Account Validation API  
คณุรับรองและรับประกันวา่คณุจะพยายามที จะตรวจสอบหมายเลขบัญชทีี ใช ้UPS Account Validation API 
เฉพาะในกรณีที คณุไดร้ับอนุญาตเพื อตรวจสอบหมายเลขบัญชจีากบคุคลที  UPS แตง่ตั  งบัญช ีUPS นั น 
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและทําใหผู้ไ้ดร้ับการคุม้ครองของ UPS 
ไมไ่ดร้ับความเดอืดรอ้นจากหรอืตอ่ความเสยีหายใดๆหรอืทั งหมดที เกดิขึ นหรอืประสบโดยผูไ้ดร้ับการคุม้ครองของ 
UPS ทั  งหมดที เกดิขึ นจากหรอืเป็นผลมาจากการละเมดิสทิธขิอ้ 3.6  นี โดยคณุ 
ดว้ยตน้ทนุและค่าใชจ่้ายของคุณเองเทา่นั น 

3.7 UPS My Choice Enrollment API และ UPS My Choice Eligibility API  

(a) ขอ้จํากัด  คณุจะสง่ต่อขอ้มลูของ UPS สําหรับการลงทะเบยีนลว่งหนา้ในบรกิาร UPS 
My Choice โดยการใชง้าน UPS My Choice® Enrollment API และ UPS My Choice® Eligibility API 
ไดเ้ท่านั น ซึ งจะมกีารกรอกขอ้มลูโดยบุคคลที จะถกูลงทะเบยีนลว่งหนา้โดยตรง (“My Choice Enrollee”) 
หรอืใสข่อ้มูลโดยการกรอกไวล้่วงหนา้แลว้โดยโปรแกรมประยุกต ์ซึ งในแตล่ะกรณีจะไดร้ับการยนืยันโดย My 
Choice Enrollee  เพื อหลกีเลี ยงขอ้สงสัย คณุไมไ่ดร้ับอนุญาตใหส้ง่ตอ่ขอ้มลูของบรกิาร UPS My Choice® 
สําหรับการลงทะเบยีนล่วงหนา้ใน UPS My Choice® เมื อขอ้มูลถกูเก็บรวบรวมผา่นศนูยบ์รกิารทางโทรศัพท ์ 
คณุจะสามารถใชง้านขอ้มลูที  UPS มอบใหผ้่าน UPS My Choice® Enrollment API และ  UPS My 
Choice® Eligibility API (“My Choice Enrollment Information”) ไดเ้ทา่นั น 
ในสว่นที เกี ยวขอ้งกับการลงทะเบยีนของผูล้งทะเบยีน My Choice ในบรกิาร UPS My Choice® ที เชื อมโยงกับ My 
Choice Enrollee รายนั นตามที อนุญาตอย่างชดัแจง้ในขอ้ตกลงนี      

(b) การจัดเก็บขอ้มลูที สง่คนื 
ยกเวน้เพื อวัตถปุระสงคท์ี จํากัดในการปฏบัิตใิหส้อดคลอ้งกับขั  นตอนการเก็บรักษาไวช้ั วคราวและการสง่ขอ้มลูดังที 
อธบิายไวด้า้นลา่ง หา้มไมใ่หคุ้ณจัดเก็บขอ้มลูการลงทะเบยีน My Choice ใด ๆ 
นอกเหนือจากสําเนาแบบชั วคราวตามที จําเป็นในการแลกเปลี ยนขอ้มลูกับระบบ UPS และผูล้งทะเบยีน My Choice 
ผา่นโปรแกรมประยกุตท์ี เกี ยวขอ้งกับคําขอพเิศษในการมปีฏสิัมพันธโ์ดยผูล้งทะเบยีน My Choice 
กับโปรแกรมประยกุต ์ สําเนาชั วคราวทั งหมดจะตอ้งนําไปทําลายแบบนํามาใชง้านอกีไม่ได ้
เมื อแลกเปลี ยนขอ้มลูตามที รอ้งขอโดย My Choice Enrollee เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
ซึ งผูล้งทะเบยีนดังกลา่วคอืผูท้ี ไดร้ับสําเนาที สรา้งขึ น 

(c) คํายนิยอมของ My Choice Enrollee และแนวทางสําหรับการพัฒนา   

(i) การแจง้ คณุตอ้งแจง้ให ้My Choice Enrollee ทราบถงึวธิกีารที  My Choice 
Enrollee สามารถใชใ้นการรอ้งขอการลงทะเบยีนใน UPS My Choice ไดอ้ยา่งชดัแจง้ผ่านโปรแกรมประยุกต ์
(ประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนในบรกิาร My Choice®”) 
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อนิเตอรเ์ฟซในการใชโ้ปรแกรมประยกุตต์อ้งประกอบดว้ยกล่องทําเครื องหมาย 
ใหเ้ป็นสว่นหนึ งของประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My Choice  
ประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My Choice 
สามารถสง่ไปพรอ้มกับเครื องหมายแสดงสทิธิ การลงทะเบยีนใน My Choice 
ทั  งนี เครื องหมายแสดงสทิธิ ในการลงทะเบยีนใน My Choice 
ตอ้งถกูนํามาแสดงใหส้อดคลอ้งกับขอ้กําหนดของขอ้ตกลงนี   ประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My 
Choice จะตอ้งอยูใ่นรูปแบบที คลา้ยกับรูปแบบต่อไปนี เป็นสําคัญ: “ตกลง! ลงทะเบยีนลว่งหนา้ใหฉั้นในบรกิาร 
UPS My Choice® เพื อใหฉั้นสามารถรับการแจง้เตอืนการจัดสง่พัสดุทางอเีมลได ้ ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ UPS 
จะใชง้านขอ้มลูที เก็บรวบรวมไดโ้ดย [คณุ] เพื อลงทะเบยีนขา้พเจา้ล่วงหนา้ในบรกิาร UPS My Choice® 
และสง่อเีมลไปยังที อยู่ที ขา้พเจา้ไดใ้หไ้วสํ้าหรับขอ้มลูเพิ มเตมิ 
รวมถงึวธิกีารที ขา้พเจา้สามารถใชเ้พื อลงทะเบยีนเพื อรับทราบคณุลักษณะเพิ มเตมิไดทั้ งหมด หากมคีําถาม 
โปรดดทูี ประกาศความเป็นสว่นตัวของ UPS ที  www.ups.com”  ประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน 
My Choice จะปะหนา้มาพรอ้มกล่องทําเครื องหมายที ยังไมม่กีารทําเครื องหมายใดไว ้

(ii) การทบทวน  กอ่นการใชง้านโปรแกรมประยกุตใ์นเชงิพาณชิย ์
คณุจะสง่ลงิกไ์ปยังไซตเ์พื อการพัฒนาและทดสอบใหแ้ก ่UPS ซึ ง UPS 
สามารถตรวจสอบประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My Choice ในโปรแกรมประยกุตท์ี คุณเสนอไปได ้
เพื อการตรวจสอบและยมิยอมโดย UPS UPS 
ขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My Choice ที เสนอมาใด ๆ โดยคณุ  
หาก UPS ปฏเิสธประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My Choice ที คณุเสนอมา 
แตล่ะฝ่ายตกลงว่าจะร่างประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My Choice 
ที เป็นที ยอมรับไดข้องทั งสองฝ่ายร่วมกัน  คณุและ UPS 
จะเห็นชอบร่วมกันในการวางประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนในบรกิาร UPS My Choice® 
ไวบ้นอนิเตอรเ์ฟซ นอกจากนี  
คณุจะสง่มอบสําเนาที สมบรูณ์ของอนิเทอรเ์ฟซผูใ้ชแ้บบกราฟิคสําหรับแต่ละหนา้จอของขั  นตอนการลงทะเบยีนใน 
My Choice ของ UPS เพื อการสมัครใชง้านใหแ้ก ่UPS ตามคําขอของ UPS ภายในระยะเวลาสาม (3) 
วันของคําขอดังกลา่ว 

(iii) บันทกึการยอมรับ  คณุจะเก็บและรักษาไวซ้ึ งขอ้มลู 
รวมถงึชื อและนามสกลุของ My Choice Enrollee วันที  ประทับเวลา และเวอรช์นัรูปแบบของอนิเตอรเ์ฟซ (ขอ้มลู 
My Choice Enrollee ดังกลา่วทั งหมดรวมกันคอื บันทกึการยนิยอมการลงทะเบยีน My Choice”) 
ซึ งจะใชเ้ป็นหลักฐานอยา่งชัดแจง้ของคําขอเร่งดว่นจาก My Choice Enrollee 
แตล่ะครั  งสําหรับการลงทะเบยีนใชง้านบรกิาร UPS My Choice® และจะสง่มอบบันทกึการยนิยอมการลงทะเบยีน 
My Choice ทั งหมดในรูปแบบไฟล ์.CSV ใหแ้ก ่UPS ทางอเิล็กทรอนกิส ์ผา่นโปรโตคอลการถา่ยโอนไฟล ์
(“FTP”) ที ปลอดภัย ตามคําขอของ UPS ภายในระยะเวลาสาม (3) วันของคําขอดังกลา่ว 
หลังจากที มอบบันทกึการยนิยอมการลงทะเบยีน My Choice ใหแ้ก ่UPS แลว้ตามยอ่หนา้กอ่นหนา้ 
คณุจะตอ้งลบบันทกึการยนิยอมการลงทะเบยีน My Choice ดังกลา่วทิ งไป 

(d) ผูด้แูลบันทกึ  ตามการรอ้งขอของ UPS 
คณุจะกําหนดใหม้ผีูด้แูลบันทกึเพื อการยนืยันถงึคํายนิยอมของ My Choice Enrollee ในการสมัครใชบ้รกิาร UPS 
My Choice® โดยใชข้อ้มูลที มทัี  งหมด ดว้ยคา่ใชจ่้ายของ UPS เอง 

(e) คา่สนิไหมทดแทน  คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและทําใหผู้ไ้ดร้ับการคุม้ครองของของ 
UPS ไมไ่ดร้ับความเดอืดรอ้นจากหรอืต่อความเสยีหายใดๆ 
หรอืทั งหมดที เกดิขึ นหรอืที ประสบโดยผูท้ี ไดร้ับการปกป้องจากการชดใช ้ อันเกดิขึ นจากหรอืที เกี ยวขอ้งกับ (i) 
การที คณุไม่สามารถมอบหลักฐานที เพยีงพอในการพสิจูน์ไดว้่ามกีารยนิยอมโดยผูล้งทะเบยีน My Choice 
ในการลงทะเบยีนใชง้านบรกิาร UPS My Choice® หรอื (ii) ขอ้มลูที คณุมอบใหแ้ก ่UPS ไมถู่กตอ้งผ่าน UPS My 
Choice Enrollment API และ UPS My Choice Eligibility APIดว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ่้ายของคณุเองเทา่นั น 

4 เทคโนโลยขีอง UPS ท ั งหมดที เขา้ถงึผา่นเว็บ  ขอ้กําหนดตอ่ไปนี ใชกั้บเทคโนโลยขีอง UPS 
ทั  งหมดที เขา้ถงึไดท้ี เว็บไซตข์อง UPS 

4.1 คณุสมบัตทิี เขา้ถงึได.้  คณุสามารถเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS 
ทั  งหมดที เขา้ถงึผา่นเว็บไดจ้ากประเทศหรอืดนิแดนที ไมไ่ดอ้ยู่ในเขตแดนที ถกูจํากัด  
อยา่งไรก็ตามคณุรับทราบและยอมรับว่าเทคโนโลยขีอง UPS 
ทั  งหมดที เขา้ถงึผา่นเว็บจะไม่สง่คนืผลลัพธโ์ดยเจตนาสําหรับทกุประเทศหรอืดนิแดนในเขตแดนที ไดร้ับอนุญาต 

http://www.ups.com/


 

8 

4.2 การเขา้สูร่ะบบครั  งเดยีวและบรกิารออนไลนข์องบคุคลภายนอก  UPS 
นําเสนอคณุลักษณะการเขา้สูร่ะบบครั  งเดยีวสําหรับ UPS.com  
หากคณุเลอืกที จะใชง้านขอ้มลูประจําตัวของคณุกับแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีหนึ งแพลตฟอรม์จากหลาย ๆ 
แพลตฟอรม์ที ระบไุวบ้นหนา้ลงชื อเขา้ใชข้อง UPS.com (แต่ละแพลตฟอรม์เรยีกวา่ “แพลตฟอรม์”) UPS 
จะไดร้ับขอ้มลูพื นฐานของคณุจากแพลตฟอรม์นั น เชน่ ชื อ ที อยูอ่เีมล 
และขอ้มลูอื นใดของคณุที คณุอนุญาตใหแ้พลตฟอรม์แชรกั์บ UPS ในปัจจุบันหรอืในอนาคต 
เมื อคณุตกลงใชง้านแพลตฟอรม์ คณุกําลังมปีฏสิมัพันธกั์บบคุคลภายนอก ไมใ่ช ่UPS UPS 
ไมไ่ดใ้หก้ารรับรองหรอืสามารถควบคมุแพลตฟอรม์อื นนั นได ้
ขอ้มลูที คณุแบง่ปันกับแพลตฟอรม์จะขึ นอยู่กับนโยบายความเป็นสว่นตัวของแพลตฟอรม์นั นเอง 
และการตั  งค่าความเป็นสว่นตัวของคณุบนแพลตฟอรม์ UPS ไมข่อเป็นตัวแทนหรอืใหก้ารรับประกัน 
ทั  งชดัแจง้หรอืโดยนัย ในสว่นที เกี ยวขอ้งกับแพลตฟอรม์ 
หรอืเว็บไซตห์รอืโปรแกรมประยกุตข์องบุคคลภายนอกอื นใด (รวมถงึ ความถกูตอ้ง และความน่าเชื อถอื 
หรอืความสมบรูณ์ของขอ้มลูที จัดหาใหโ้ดยเว็บไซตห์รอืโปรแกรมประยุกตนั์ น 
หรอืแนวทางการปฏบัิตดิา้นความเป็นสว่นตัว) หากคณุตัดสนิใจที จะเขา้ถงึเว็บไซตอ์ื น ๆ รวมถงึแพลตฟอรม์ใด ๆ 
ถอืวา่คุณยอมรับความเสี ยงจากการกระทําของคณุเอง ไม่วา่ในสภาวการณ์ใดก็ตาม UPS 
จะไมร่ับผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใด ๆ ที เกดิจากการใชง้านแพลตฟอรม์ 
หรอืเว็บไซตห์รอืโปรแกรมประยกุตอ์ื นใดของบคุคลภายนอกโดยคณุ   
หากบรกิารแพลตฟอรม์ไม่สามารถใชง้านไดช้ั วคราวหรอืถาวรไมว่า่ดว้ยเหตุผลใด 
หากคณุเลอืกที จะลบบัญชขีองคณุสําหรับแพลตฟอรม์นั น 
หรอืหากคณุยกเลกิการลงิกข์อ้มลูประจําตัวของคณุไปยังแพลตฟอรม์จากโปรไฟล ์UPS ที เก็บรักษาไวท้ี  ups.com 
คณุจะไมส่ามารถลงชื อเขา้สูโ่ปรไฟล ์UPS ของคณุที เก็บรักษาไวท้ี  ups.com 
โดยการใชข้อ้มลูประจําตัวสําหรับแพลตฟอรม์ไดอ้กี เพื อใหส้ามารถเขา้สูร่ะบบและใชง้านโปรไฟล ์UPS 
ของคณุที เก็บรักษาไวท้ี  UPS.com ไดต้่อไป คุณจําเป็นตอ้งลงชื อเขา้ระบบโดยใชข้อ้มูลประจําตัวสําหรับโปรไฟล ์
UPS ของคณุ 

5 ขอ้กําหนดสําหรบัเทคโนโลยเีทคโนโลยขีอง UPS ท ั งหมดที เขา้ถงึผา่นเว็บแตล่ะประเภท  
นอกเหนือจากขอ้กําหนดของขอ้ 3 ขา้งตน้ ขอ้กําหนดต่อไปนี ใชกั้บเทคโนโลยขีอง UPS 
ทั  งหมดที เขา้ถงึผา่นเว็บซึ งเขา้ถงึไดท้ี เว็บไซตข์อง UPS   

5.1 UPS.com™ Shipping  UPS.com™ Shipping ทําใหม้กีารเขา้ถงึไปยัง ฟงักช์นั UPS 
Hazardous Materials 
ซึ งจะชว่ยอํานวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้อันตรายและวัสดุที มคีวามเสี ยงบางรายการ  การใชง้านฟงักช์นั 
UPS Hazardous Materials ของคณุผา่น UPS WorldShip 
จะไดร้ับการควบคมุโดยขอ้กําหนดของสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ขอ้ 10.1 

5.2 UPS.com™ Void a Shipment  คณุตกลงวา่คณุจะสามารถยกเลกิ 
เฉพาะพัสดภุัณฑท์ี สง่ผ่านทาง UPS.com Void a Shipment ไดก็้ตอ่เมื อ (1) การจัดสง่นั นทําขึ นในบัญช ีUPS 
ที เกี ยวขอ้งกับบัญชรีะบบ UPS.com ของคณุ แต่ไมใ่ชบั่ญชทีี เรยีกเก็บเงนิโดยตรงไปที บัตรเครดติ (2) UPS 
ไดร้ับขอ้มลู PLD ที ถกูตอ้งสําหรับการจัดสง่นั น แตยั่งไมไ่ดม้พีัสดภุัณฑนั์ นในครอบครอง และ (3) 
คําขอยกเลกิการจัดสง่นั นทําขึ นเป็นเวลามากกวา่ยี สบิสี  (24) ชั วโมงหลังจากที  UPS ไดร้ับ PLD 
ที ถกูตอ้งของการจัดสง่นั น หากการจัดสง่นั นไดร้ับการดําเนนิการผ่านทางเทคโนโลยขีอง UPS ที เรยีกวา่ 
UPS.com Shipping (UPS Internet Shipping), UPS CampusShip technology หรอื UPS 
Developer Kit API นอกจากนี  คณุยังรับรองอกีดว้ยวา่คณุมอํีานาจในการยกเลกิการจัดสง่ใดๆ ที คณุสง่ไปที  
UPS.com Void a Shipment 

5.3 UPS.com™ Order Supplies  ทั  งนี  UPS ขอสงวนสทิธิ โดยใชด้ลุพนิจิของตนเอง 
ในการทําตามคําขอพัสด ุการจัดสง่ที ทําขึ นผ่านทาง UPS.com Order Supplies อย่างสมบรูณ์ บางสว่น 
หรอืไมม่กีารกระทําใดๆ เลย รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดอยู่แตเ่พยีงโดยอาศัยปรมิาณการสง่ที เกี ยวขอ้งกับบัญช ีUPS 
ที ใชใ้นการสง่คําขอนั น 

5.4 UPS Paperless™ Invoice / Paperless Document Setup Process  UPS Paperless 
Invoice/Paperless Document Setup Process ไดอ้นุญาตใหค้ณุสามารถอัปโหลดภาพเอกสารของ UPS 
ที เกี ยวขอ้งกับการสง่มอบพัสดุภัณฑ ์(เชน่ ใบแจง้หนี ) เพื อใชใ้นการเชื อมต่อกับการสง่มอบพัสดภุัณฑ ์ UPS 
Paperless Invoice/Paperless document Setup Process ใช ้PLD สําหรับพัสดภุัณฑท์ี สง่ผา่นทาง UPS 
และสง่ทางอเิล็กทรอนกิสโ์ดยคณุ ผา่นระบบที เขา้กันไดกั้บ UPS Paperless Invoice 
เพื อสรา้งใบแจง้หนี การคา้ตามความจําเป็นในขั  นตอนการจัดสง่  คณุสามารถเขา้สูร่ะบบ UPS Paperless Invoice 
โดยการกรอก UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process ที  UPS.com 
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และสง่สําเนาของหัวจดหมาย ลายเซ็นผูม้อํีานาจในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสข์องคณุและหมายเลขบัญชทีี  UPS 
Paperless Invoice จะใชด้ว้ย  คณุรับทราบว่า UPS 
จะใชห้ัวจดหมายที สง่มาและลายเซ็นผูม้อํีานาจในการสรา้งใบแจง้หนี การคา้เป็นสว่นหนึ งของ UPS Paperless 
Invoice คณุรับทราบว่าพัสดภุัณฑจั์ดสง่ตามหมายเลขบัญช ีUPS ที คณุใหไ้วใ้น UPS Paperless 
Invoice/Paperless document Setup Process เท่านั นจะไดร้ับ UPS Paperless Invoice 
ในกรณีที การใชล้ายเซ็นสง่มาไมถ่กูตอ้ง คณุยนิยอมที จะแจง้ UPS ทราบ และไมใ่ช ้UPS Paperless Invoice 
จนกว่าคณุจะใหล้ายเซ็นผูม้อํีานาจที ถูกตอ้งแก ่UPS นอกจากนี  คณุรับทราบว่าในการรับ UPS Paperless 
Invoice/Paperless Document Setup Process สําหรับพัสดุที คณุจะตอ้งสง่ใหU้PS PLD 
สําหรับพัสดภุัณฑผ์า่นทางระบบที เขา้กันไดกั้บระบบ UPS Paperless Invoice/Paperless Document 
Setup Process กอ่นมอบพัสดภุัณฑใ์ห ้UPS  การใชใ้บแจง้หนี แบบไรก้ระดาษของ UPS 
และบรกิารเอกสารไรก้ระดาษของ UPS ของคณุอยูภ่ายใตข้อ้กําหนดของขอ้ตกลงแยกต่างหากที ทําระหว่างคณุกับ 
UPSI สําหรับบรกิารดังกลา่ว  คณุยังรับทราบวา่การจัดสง่ขายโดยใช ้UPS Paperless Invoice 
จะอยูภ่ายใตคํ้าอธบิายการขนสง่/บรกิารและขอ้กําหนดและเงื อนไขที กําหนดไวใ้นอัตรา UPS 
รวมถงึขอ้กําหนดสําหรับพธิกีารศลุกากรของพัสดภุัณฑร์ะหวา่งประเทศเพื อประเทศหรอืเขตแดนตน้ทางของการขน
สง่ที ครอบคลมุโดย UPS Paperless Invoice  

5.5 UPS® Claims on the Web Service  

(a) การยื นการเรยีกรอ้ง.  UPS Claims on the Web 
Serviceอนุญาตใหค้ณุยื นขอ้เรยีกรอ้งถงึ UPS 
สําหรับความเสยีหายหรอืการสญูเสยีที มตีอ่การจัดสง่ที ดําเนนิการไปแลว้ เชน่เดยีวกับเอกสารตา่ง ๆ เชน่ 
รูปภาพความเสยีหาย และใบแจง้หนี และใบสําคัญรับ 
เพื อใชป้ระกอบการเกดิเหตกุารณ์และมลูคา่ของความเสยีหายหรอืการสญูเสยีใด ๆ เหล่านั น 
("เอกสารการเรยีกรอ้ง") เพื อวัตถปุระสงคภ์ายในของคณุ  คุณตกลงที จะสง่ขอ้รอ้งเรยีนโดยใช ้UPS Claims on 
the Web Service สําหรับการขนสง่ที ดําเนนิการแลว้ของคุณ 
เมื อคณุสง่เอกสารรอ้งเรยีนเพื อสนับสนุนขอ้รอ้งเรยีนเรื องความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย: (ก) 
คณุใหอ้นุญาตที จํากัดแก ่UPS 
ในการประมวลและจัดเก็บเอกสารรอ้งเรยีนสําหรับการดําเนนิการขอ้รอ้งเรยีนของคณุและเพื อวัตถุประสงคท์ี เกี ยวขอ้
ง และ (ข) คณุรับทราบว่า UPS 
อาจใชห้รอืไมใ่ชเ้อกสารรอ้งเรยีนก็ไดต้ามแตดุ่ลยพนิจิในการดําเนนิการขอ้รอ้งเรยีน 

(b) การรับรองและการรับประกัน   คณุรับรองและรับประกันวา่: (1) 
การมอบเอกสารรอ้งเรยีน และการที  UPS ดําเนนิการและจัดเก็บเอกสารดังกลา่วนั น 
ไมใ่ชแ่ละจะไมเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้บังคับใด ๆ ที ม ี(2) 
เอกสารรอ้งเรยีนไม่ไดแ้ละจะไมล่ะเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธใินการเผยแพร่หรอืความเป็นสว่นตัวขอ
งบคุคลที สามใด ๆ; หรอืมรีหัสใด ๆ ที อาจจะสรา้งความเสยีหาย แทรกแซงการทํางานของคอมพวิเตอร ์ระบบ 
ขอ้มลู หรอืทรัพยส์นิใด ๆ ของ UPS หรอืสนับสนุนใหเ้กดิการตดิตาม (3) 
เอกสารรอ้งเรยีนไมม่เีนื อหาที หมิ นประมาท หยาบโลน คุกคาม ใหร้า้ย หรอืเป็นภัยตอ่บคุคลใดก็ตาม 
เป็นอันตรายตอ่ผูเ้ยาว ์หรอืเป็นภาพลามกอนาจาร; และ (4) เอกสารรอ้งเรยีนไมม่เีนื อหาที เป็นเท็จ ไมถู่กตอ้ง 
ชวนใหเ้ขา้ใจผดิ หรอืไมเ่กี ยวขอ้งกับขอ้เรยีกรอ้งที เฉพาะเจาะจงของคณุ 

(c) คา่สนิไหมทดแทน  
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
จากความเสยีหายที เกดิขึ นหรอืประสบโดยบคุคลผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
ทั  งหมดที เกดิขึ นจากหรอืมคีวามเชื อมโยงกับการดําเนนิการหรอืการจัดเก็บเอกสารรอ้งเรยีนโดย UPS 

5.6 UPS® Billing Data, PDF Invoice และ UPS Email Invoice 
คณุสามารถรับขอ้มูลการเรยีกเก็บเงนิโดยใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS ที รูจั้กกันในชื อ UPS PDF Invoice และ UPS 
Email Invoice (รวมกันว่า “เทคโนโลยกีารเรยีกเก็บเงนิของ UPS“) 

(a) การจัดสง่  
ขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสท์ี คณุเลอืกจากรายการรูปแบบอเิล็กทรอนกิสท์ี มอียู ่(เชน่ .CSV 
แฟ้มเดี ยว และ PDF) ยกเวน้ในบางประเทศและดนิแดนที กฎหมายกําหนดใหต้อ้งใชรู้ปแบบอื นหรอืตามที  UPS 
กําหนดจะไดร้ับทางอเิล็กทรอนกิส ์(เชน่ การดาวนโ์หลดไฟล ์หรอือเีมล) 
โดยตรงกับคณุหรอืผา่นผูใ้หบ้รกิารขอ้มูลการเรยีกเก็บเงนิ การรอ้งขอที จะไดร้ับใบแจง้หนี ในรูปแบบ( 
หรอืในที มผีลใชบั้งคับ 
การชําระเงนิของคณุในใบแจง้หนี ที ไดร้ับในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส)์จะเป็นขอ้ตกลงของคณุที จะไดร้ับใบแจง้หนี ในรู
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ปแบบอเิล็กทรอนกิส ์ยกเวน้ในบางประเทศและเขตแดนที รูปแบบของการยนิยอมอื นตามที กฎหมายกําหนด 
คณุอาจขอรับใบแจง้หนี ของคุณในรูปแบบกระดาษ  

(b) การปฏเิสธความรับผดิชอบเพิ มเตมิจากการรับประกัน  
โดยไมเ่ป็นการจํากัดกฎระเบยีบทั วไปของการปฏเิสธความรับผดิอื นๆ ในขอ้ตกลงนี  UPS ไม่ขอรับรองวา่การใช ้
เทคโนโลยกีารเรยีกเก็บเงนิของ UPS หรอืขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิจะเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์
และ/หรอืขอ้บังคับที มผีลบังคับใชใ้นดนิแดนที ไดร้ับอนุญาต รวมทั งแตไ่มจํ่ากัดอยูแ่ตเ่พยีง กฎหมาย กฎเกณฑ ์
หรอืขอ้บังคับใดๆ ที กําหนดใหม้ใีบแจง้หนี ที เป็นแผน่กระดาษ หรอืกฎหมายที เกี ยวกับภาษีมูลคา่เพิ ม 

(c) ใบแจง้หนี ที มอํีานาจเหนือ  คุณรับทราบและตกลงว่าในกรณีที คณุไดร้ับทั งขอ้มลู 
การเรยีกเก็บเงนิและใบแจง้หนี ที เป็นแผน่กระดาษจาก UPS 
ใบแจง้หนี ที มอํีานาจเหนือและฉบับที เป็นทางการจะเป็นใบแจง้หนี ที เป็นแผน่กระดาษ 
และขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิใดก็ตามที คณุไดร้ับ ถอืวา่จัดหาใหเ้พื อความสะดวกของคณุเทา่นั น 

(d) การนําสง่ใบแจง้หนี  เมื อไดร้ับอนุญาตจาก UPS ใหใ้ชง้าน UPS Email Invoice แลว้ 
คณุจะไดร้ับใบแจง้หนี ที มขีอ้มูลการเรยีกเก็บเงนิโดยอัตโนมัต ิคณุจะไดร้ับแจง้ใหท้ราบทางอเีมลเมื อมใีบแจง้หนี  
พรอ้มที จะใหค้ณุดูได ้ 

5.7 UPS® Billing Center  

(a) การนําสง่ใบแจง้หนี  .  ถา้คุณสามารถเขา้ถงึและใช ้UPS Billing Center 
คณุจะไดร้ับใบแจง้หนี ในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสโ์ดยอัตโนมัต ิ
ยกเวน้ในกรณีบางประเทศและเขตแดนที จะตอ้งใชรู้ปแบบอื นๆ ตามกฎหมายหรอืที กําหนดโดย UPS  
จะมใีบแจง้หนี ทั  งหมดที สรา้งขึ นโดย UPS Billing Center ใหค้ณุที เว็บไซต ์UPS Billing Center 
คณุจะไดร้ับแจง้ใหท้ราบทางอเีมลหรอืในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสอ์ื นๆ เมื อมใีบแจง้หนี พรอ้มที จะใหค้ณุดไูด ้การใช ้
UPS Billing Center หรอืในที มผีลใชบั้งคับ 
การชําระเงนิของคณุในใบแจง้หนี ที ไดร้ับในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสจ์ะเป็นขอ้ตกลงของคณุที จะไดร้ับใบแจง้หนี ในรูป
แบบอเิล็กทรอนกิส ์ยกเวน้ในบางประเทศและเขตแดนที รูปแบบของการยนิยอมอื นตามที กฎหมายกําหนด 
คณุอาจขอรับใบแจง้หนี ของคุณในรูปแบบกระดาษ  ถา้คุณทําเชน่นั น ใบอนุญาตของคณุในการเขา้ถงึและใช ้UPS 
Billing Center จะสิ นสดุลง ยกเวน้ในบางประเทศและเขตแดนที ใชรู้ปแบบอื นๆ 
ตามที กฎหมายกําหนดหรอืตามที  UPS กําหนด   

(b) การชําระเงนิตามใบแจง้หนี  
คณุตกลงที จะสง่การชําระเงนิสําหรับใบแจง้หนี ทั  งหมดที สรา้งขึ นโดย UPS Billing Center 
ดว้ยวธิกีารชําระเงนิที ไดร้ับการอนุมัตติามที ระบใุน UPS Billing Center 
และตามขอ้กําหนดและเงื อนไขที เกี ยวขอ้งที อยูใ่นเอกสารที เกี ยวขอ้งว่าดว้ยการขนสง่/การบรกิารของ UPS 
และขอ้ตกลงนี  คณุยังตกลงว่า หากการใช ้UPS Billing Center ไม่วา่จะในทางใดก็ตาม 
มผีลทําใหเ้กดิการสรา้งใบแจง้หนี ที ไมแ่สดงใหเ้ห็นถงึคา่บรกิารที เหมาะสม (รวมถงึคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 
ที กําหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื อนไขที มผีลบังคับใชข้อง UPS ในเอกสารการขนสง่/บรกิาร 
ที คํานั นไดร้ับการนยิามไวใ้นอัตราภาษีศลุกากร/ขอ้กําหนดและเงื อนไขของการบรกิารของ UPS 
สําหรับการจัดสง่พัสดภุัณฑใ์นสหรัฐอเมรกิา) UPS จะเรยีกเก็บเงนิจํานวนเพิ มเตมิใดๆ 
ที เกี ยวขอ้งกับธรุกรรมนั นจากคุณ และคุณตกลงที จะจ่ายเงนิจํานวนนั นใหแ้ก ่UPS ภายในเจ็ด (7) 
วันนับจากวันที ที เรยีกเก็บเงนิ การคนืเงนิที รอ้งขอจากคณุโดยที เกี ยวขอ้งกับการจัดสง่ใดๆ 
ตอ้งดําเนนิการใหส้อดคลอ้งตามขอ้กําหนดและเงื อนไขในเอกสารการขนสง่/บรกิารของ UPS  
เอกสารการบรกิารของ UPS 
การปรับแกไ้ขใบแจง้หนี ทั  งหมดที ลูกคา้เป็นผูทํ้าจะตอ้งไดร้ับการตรวจสอบทบทวนตอ่ไปโดย UPS  
การปรับแกไ้ขจํานวนเงนิหรอืการเครดติเงนิคนืในบัญชขีองลูกคา้อันเป็นผลมาจากการปรับแกไ้ขที ลกูคา้เป็นผูทํ้าขึ 
น ไมถ่อืว่าในที สดุแลว้ UPS จะยอมรับการปรับแกไ้ขตามที ขอมานั น หรอืไมถ่อืวา่ UPS จะเห็นดว้ยกับเหตผุลใดๆ 
ที ใหสํ้าหรับการปรับแกไ้ขนั น  ลกูคา้จะไมม่สีทิธิ ไดร้ับการปรับแกไ้ขใบแจง้หนี  การเครดติเงนิ หรอืการคนืเงนิให ้
หาก UPS ตัดสนิวา่การปรับแกไ้ขนั นเป็นผลมาจากการใช ้UPS Billing Center อยา่งไมเ่หมาะสม 

(c) วัสดุสง่เสรมิการขาย  UPS จะมสีทิธิ ที จะระบุวา่คณุเป็นลูกคา้ของ UPS 
ในวัสดุสง่เสรมิการขายที แจกจ่ายใหแ้กบ่คุคลภายนอกโดยระบรุายชื อบุคคลที ใช ้UPS Billing Center 
ยกเวน้ตามที ระบไุวเ้ป็นอยา่งอื นในขอ้ตกลงนี  การที  UPS จะใชเ้ครื องหมายการคา้ เครื องหมายบรกิาร ชื อ 
หรอืโลโกข้องคณุในทางอื นใดก็ตาม จะตอ้งไดร้ับความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณุกอ่น 
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(d) การปฏเิสธความรับผดิชอบเพิ มเตมิจากการรับประกัน  
โดยไมม่ขีอ้จํากัดสภาพโดยทั วไปของการปฏเิสธความรับผดิใดๆ ในขอ้ตกลงฉบับนี  ทาง UPS 
ไมไ่ดร้ับประกันว่าการใชง้าน UPS BILLING CENTER หรอืขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิและใบแจง้หนี ที สรา้งขึ นจาก 
UPS BILLING CENTER จะสอดคลอ้งกับกฎหมาย กฎ 
และ/หรอืระเบยีบขอ้บังคับของเขตพื นที ที ใหอ้นุญาตสําหรับขอ้มลูการออกใบเรยีกเก็บเงนิ รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเฉพา
ะกฎหมาย กฎหรอืระเบยีบขอ้บังคับที ตอ้งใชใ้บแจง้หนี รูปแบบกระดาษหรอืเกี ยวขอ้งกับภาษีมลูคา่เพิ มตา่งๆ 

5.8 เทคโนโลย ีUPS CampusShip™  

(a) สมดุจดที อยู่สําหรับบรษัิท  คุณอาจไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ถงึเพื อสรา้ง เขา้ถงึ ใช ้หรอื 
เปลี ยนแปลงสมดุจดที อยูเ่ป็นกลุม่ (“สมุดจดที อยูสํ่าหรับบรษัิท”) ซึ งประกอบดว้ยขอ้มูลที อยูท่ี ป้อนเขา้มา (“ขอ้มลู 
CAB”) ขอ้มลู CAB จะไดร้ับการเก็บไวใ้นระบบตา่งๆ ของ UPS และมใีหใ้ชผ้า่นทางเทคโนโลย ีUPS 
CampusShip  UPS จะใชค้วามพยายามอย่างสมเหตสุมผล โดยคํานงึถงึผลประโยชนเ์ป็นสําคัญ 
เพื อไมใ่หบ้คุคลอื นนอกเหนือจาก ลูกคา้ ทําการแกไ้ขเปลี ยนแปลง ทําใหเ้กดิการสญูหาย หรอืเขา้ถงึขอ้มลู CAB 
โดยไม่ไดร้ับอนุญาต  เมื อสทิธิ ของลูกคา้ในการเขา้ถงึเทคโนโลย ีUPS CampusShip สิ นสดุลง ขอ้มลู CAB 
ทั  งหมดจะถูกลบออกจากระบบตา่งๆ ของ UPS  เพื อจุดมุง่หมายของขอ้ 12.10 ในขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป 
เฉพาะขอ้มลู CAB 
ที ต่อมาถกูใชสํ้าหรับการสง่พัสดภุัณฑท์ี สง่มอบโดยใชเ้อกสารบัญชสีนิคา้การจัดสง่ผา่นทางเทคโนโลย ีUPS 
CampusShip เทา่นั นที จะถอืวา่เป็นขอ้มลูสว่นบุคคล  
คณุจะเป็นผูร้ับผดิชอบทั งหมดตอ่การกระทําของผูค้วบคมุจัดการของลกูคา้ และของผูใ้ชร้ายอื นๆ ในการสรา้ง 
เพิ มเตมิ ด ูเปิดเผย ใช ้และแกไ้ขเปลี ยนแปลงขอ้มูล CAB 
รวมทั งการถา่ยโอนขอ้มูลดังกลา่วไปยังประเทศทุกประเทศที ลกูคา้อาจใชส้มดุจดที อยูเ่ป็นกลุม่ (“การดําเนนิการ”) 
รวมทั งขอ้เรยีกรอ้งทั งหมดที เกดิขึ นภายใตอํ้านาจของกฎหมายวา่ดว้ยการปกป้องคุม้ครองขอ้มลูหรอืกฎหมายวา่ดว้
ยการเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบคุคลของประเทศใดก็ตามที เกี ยวขอ้งกับการถา่ยโอนขอ้มูลดังกล่าว 

(b) การใชโ้ดยผูจั้ดหา  UPS 
อาจอนุญาตใหลู้กคา้ยอมใหผู้จั้ดหาบางรายของลูกคา้มสีว่นร่วมในเทคโนโลย ีUPS CampusShip 
ผา่นทางผูใ้ชข้องผูจั้ดหา  ลกูคา้ตกลงวา่ตนจะรับผดิชอบต่อการใชเ้ทคโนโลย ีUPS CampusShip 
ทั  งหมดของผูใ้ชข้องผูจั้ดหา ประหนึ งวา่ผูใ้ชข้องผูจั้ดหาเป็นพนักงานของลูกคา้เอง  UPS 
อาจสั งยุตหิรอืยกเลกิบัญชรีะบบ UPS CampusShip ที ลูกคา้สรา้งขึ นใหแ้กผู่ใ้ชข้องผูจั้ดหาไดโ้ดยทันทโีดย 
ไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบลว่งหนา้ ทั งนี ข ึ นอยู่กับดลุพนิจิของ UPS เอง  นอกจากนี  
สทิธิ การเขา้ถงึของผูใ้ชข้องผูจั้ดหาจะสิ นสดุลงเองโดยอัตโนมัตเิมื อสทิธิ ของลกูคา้ในการใชเ้ทคโนโลย ีUPS 
CampusShip หมดอายหุรอืสิ นสดุลง  UPS จะตอ้งควบคมุจัดการการสรา้งและการบํารุงรักษาบัญชรีะบบ UPS 
CampusShip ของผูใ้ชข้องผูจั้ดหาตามคําสั งของลกูคา้ โดยทั งหมดนี จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของขอ้ตกลงนี   
แมว้า่จะมสีว่นใดก็ตาม ที ขัดแยง้กันในขอ้ตกลงนี  UPS จะไมม่ภีาระรับผดิตอ่ลกูคา้ อันเกี ยวเนื องกับการที  UPS 
ควบคมุจัดการบัญชรีะบบสําหรับผูใ้ชข้องลูกคา้  ลูกคา้ตอ้งชดใชค้า่เสยีหาย ยกเวน้ความรับผดิ (และตามแต่ที  
UPS จะเลอืก) ปกป้องผูไ้ดร้ับการคุม้ครองของ UPS จากค่าเสยีหายใดๆ และทั งหมด 
(รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดอยู่แตเ่พยีงขอ้เรยีกรอ้งที ทําขึ นโดยผูจั้ดหาหรอืผูใ้ชข้องผูจั้ดหา) 
ที เกดิขึ นหรอืไดร้ับผลกระทบจากค่าชดเชยของ UPS ที เกดิขึ นจากหรอืมคีวามเชื อมโยงกับการใชเ้ทคโนโลย ี
UPS CAMPUSSHIP, UPS SCHEDULED IMPORT TOOL โดยลกูคา้ตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายนั นเอง 
หรอืขอ้มลูโดยบคุคลหรอืนติบิคุคลที  เขา้ถงึโปรแกรมนี ไดโ้ดยการใชบ้ญัชรีะบบ UPS CAMPUSSHIP 
ที ลูกคา้สรา้งขึ นใหแ้กผู่ใ้ชข้องผูจ้ดัหา 

(c) บัญชปีระจําสถานที ตั  ง  ลกูคา้สามารถสรา้งบัญชปีระจําสถานที ตั  งขึ นได ้
และอนุญาตใหพ้นักงานที ไดร้ับอนุญาตของลูกคา้เขา้ถงึเทคโนโลย ีUPS CampusShip 
โดยใชบั้ญชปีระจําสถานที ตั  งแทนบัญช ีระบบที เกี ยวขอ้งกับพนักงานแตล่ะคนของลกูคา้ได ้หาก UPS 
มอบอํานาจตา่งหากใหทํ้าเชน่นั นได ้ หาก UPS ไดอ้นุญาตใหล้กูคา้สรา้งบัญชปีระจําสถานที ตั  งขึ น 
พนักงานของลูกคา้สามารถเขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลย ีUPS CampusShip ผ่านทางบัญชปีระจําสถานที ตั  ง 
เฉพาะเพื อประมวลผลและตดิตามพัสดภุัณฑต์ามรายการบัญชสีนิคา้การจัดสง่ ผ่านทางเทคโนโลย ีUPS 
CampusShip ณ สถานที ตั  งใดก็ตามที เกี ยวขอ้งกับบัญชปีระจําสถานที ตั  ง และดแูละพมิพข์อ้มลูประวัตกิารจัดสง่ 
เกี ยวกับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบดังกลา่วเท่านั น  UPS ตอ้งควบคุมจัดการการสรา้งและการบํารุงรักษาบัญชปีระจํา 
สถานที ตั  งตามคําสั งของลกูคา้ โดยทั งหมดนี ตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของขอ้ตกลงนี   ไมว่่าจะมสีว่นใดใน 
ขอ้ตกลงนี ที ขัดแยง้กันก็ตาม UPS จะไมม่ภีาระรับผดิต่อลูกคา้อันเกี ยวขอ้งกับการที  UPS 
ควบคมุดแูลบัญชปีระจําสถานที ตั  ง  UPS 
สามารถสั งยตุหิรอืยกเลกิบัญชปีระจําสถานที ตั  งไดทั้นทหีลังจากที แจง้ใหลู้กคา้ทราบ ทั งนี ข ึ นอยูกั่บดุลพนิจิของ 
UPS เองและไมว่่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 
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5.9 UPS.com™ Alert Customization Tool  UPS.com Alert Customization Tool 
ทําใหม้กีารเขา้ถงึฟงักช์นั UPS Customized Alerts 
ซึ งชว่ยอํานวยความสะดวกในการปรับแตง่อเีมลสถานะการจัดสง่ เชน่ ขอ้ความ QVN 
และอเีมลที ใหบ้รกิารสว่นบคุคลหรอืเชงิพาณชิย ์UPS My Choice®  
คณุรับทราบว่าในกรณีที ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่สนิคา้ที สั งในนามของคณุ การแจง้เตอืนแบบปรับแตง่ (Customized 
Alerts) อาจไมทํ่างาน หากผูใ้หบ้รกิารไม่สามารถจัดสง่ภายใตบั้ญช ีUPS ที เหมาะสมได ้ UPS 
จะใชเ้นื อหาที ปรับแตง่แลว้ชดุเดยีวกันกับการแจง้เตอืนที ปรับแตง่แต่ละครั  งที คณุไดข้อใหส้ง่ไป 
คณุสามารถทบทวนเนื อหาที ปรับแตง่ไดเ้ป็นคราวๆ ไป  โดยการสง่เนื อหาที ปรับแตง่ใหมแ่ละทบทวนแลว้ของ UPS 
โดยการใช ้UPS.com Alert Customization Tool  
คณุจะไมส่ามารถรอ้งขอวันที เร ิ มตน้การใชง้านที ตอ้งการสําหรับเนื อหาที ปรับแตง่ใหมแ่ละทบทวนแลว้ที มอีายนุอ้ย
กวา่สาม (3) สัปดาหห์ลังจากที คณุสง่เนื อหาที ปรับแตง่นั นไปให ้UPS ได ้

5.10 UPS Freight™ Images คณุตกลงว่ารูปภาพใด ๆ สรา้งขึ นโดยใช ้UPS Freight Images 
ใหถ้อืเป็นขอ้มลูโดยไม่จําเป็นตอ้งพจิารณาว่าเป็นแบบฟอรม์หรอืรูปแบบของรูปภาพต่าง ๆ เหลา่นั น 

5.11 UPS Freight™ Notify คณุตกลงที จะใช ้UPS Freight Notify 
เพื อสื อสารขอ้มลูที เกี ยวขอ้งกับการสง่สนิคา้ที แจง้ใหเ้จา้ของสนิคา้ทราบโดยมเีงื อนไขวา่ใหก้ารสื อสารดังกล่าวตอ้
งจะถงึเฉพาะบคุคลที เกี ยวขอ้งกับการจัดสง่สนิคา้ที แจง้ใหเ้จา้ของสนิคา้ทราบดังกลา่วเทา่นั น 
ในกรณีที ผูร้ับขอ้มลูแจง้ใหค้ณุทราบวา่ 
ตนไมป่ระสงคท์ี จะรับขอ้ความอเีมลที เกี ยวกับการสง่สนิคา้ที แจง้เจา้ของสนิคา้อกีตอ่ไปแลว้ คณุตอ้งหยุดใช ้UPS 
Freight Notify เพื อสง่ขอ้ความถงึผูร้ับนั นทันท ีไม่วา่อยา่งไรก็ตาม UPS 
จะไมม่ภีาระรับผดิต่อความบกพร่องหรอืความลา่ชา้ในการสง่หรอืรับขอ้ความอเีมลใดๆ ไมว่่าอยา่งไรก็ตาม UPS 
จะไมม่ภีาระรับผดิต่อความลม้เหลวหรอืความล่าชา้ในการสง่หรอืรับขอ้ความอเีมลใดๆ 
คณุเป็นผูร้ับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวต่อเนื อหา ในขอ้ความ UPS Freight Notify ที คุณเป็นผูส้ง่ 
และจะไมใ่สเ่นื อหาใดๆ ที เป็นการกอ่กวน ทําลายชื อเสยีง หมิ นประมาท หรอืทําใหเ้กดิความเสยีหายต่อบุคคลใด  
คณุรับรองว่าคณุจะใชเ้ฉพาะ UPS Freight Notify ในการขอให ้UPS สง่ขอ้ความ UPS Freight Notify (ก) 
ถงึคณุ หรอื (ข) (1) ถงึที อยู่อเีมลที อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบคุคลที เกี ยวขอ้งกับการจัดสง่ที เป็นเหตแุหง่ขอ้ความ 
UPS Freight Notify นั น และ (2) 
เพื อจุดมุง่หมายในการแจง้ใหท้ราบถงึสถานะของการจัดสง่ภายในระบบการจัดสง่ของ UPS เทา่นั น 
และไมใ่ชเ่พื อจุดมุง่หมายอื นใด   คณุยังรับรองดว้ยวา่ กอ่นหนา้ที คณุจะขอให ้UPS สง่ขอ้ความ UPS Freight 
Notify ถงึบคุคลที เกี ยวขอ้งกับการจัดสง่หนึ ง ๆ 
คณุจะตอ้งไดร้ับความยนิยอมที แจง้แลว้และเฉพาะเจาะจงจากบคุคลนั นวา่บคุคลนั นเพื อรับขอ้ความ UPS Freight 
Notify ดังกลา่วนั น และที อยู่อเีมลใด ๆ ที ใหไ้วแ้ก ่UPS นั นถกูตอ้งและควบคมุโดยบคุคลดังกลา่ว 
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
จากความเสยีหายที เกดิขึ นหรอืประสบโดยบคุคลผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
ทั  งหมดที เกดิขึ นจากหรอืเป็นผลมาจากการละเมดิการรับประกันในสว่นนี ดว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ่้ายของคณุเองเทา่นั 
น 

5.12 UPS Freight™ Reporting คุณตกลงวา่รายงานใด ๆ สรา้งขึ นโดยใช ้UPS Freight 
Reporting ใหถ้อืเป็นขอ้มูลโดยไมจํ่าเป็นตอ้งพจิารณาว่าเป็นแบบฟอรม์หรอืรูปแบบของรายงานตา่งๆ เหลา่นั น 

6 ซอฟตแ์วรข์อง UPS ท ั งหมด  ขอ้กําหนดต่อไปนี มผีลบังคับใชกั้บการใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS 
ทั  งหมดของคณุซึ งเป็นซอฟตแ์วรท์ี  UPS จําหน่ายใหค้ณุ 

6.1 การใชง้านอย่างจํากัด  
คณุสามารถตดิตั  งและใชซ้อฟตแ์วรเ์พื อจุดประสงคภ์ายในของคณุในรูปแบบออปเจกตโ์คด้บนคอมพวิเตอรท์ี คุณเป็
นเจา้ของ เชา่ หรอืควบคมุในเขตแดนที บังคับใชกั้บซอฟตแ์วรดั์งกลา่ว 

6.2 การสิ นสดุ  เมื อขอ้ตกลงนี หมดอายุลงหรอืเมื อการให ้
อนุญาตในซอฟตแ์วรใ์ดก็ตามสิ นสดุลงไมว่่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม คณุจะตอ้งลบสําเนาทั งหมดของซอฟตแ์วร ์
ที การใหอ้นุญาตหมดอายลุงหรอืถกูบอกเลกิ ออกจากฮารด์แวร ์ระบบ และอปุกรณ์หรอืหน่วยเก็บขอ้มูลอื นๆ ทันท ี

6.3 การปฏเิสธการรับประกันไวรัส  UPS 
ขอเจาะจงปฏเิสธการรับประกันอยา่งชดัแจง้หรอืโดยนัยวา่ซอฟตแ์วรนั์ นจะปราศจากหรอืไมม่ไีวรัสคอมพวิเตอร ์

6.4 ผลติภัณฑข์อง Microsoft®ซอฟตแ์วรข์อง UPS บางตัวจะมาพรอ้มกับ Microsoft® SQL 
Server ในแพคเกจการตดิตั  งซอฟตแ์วร ์ หากคณุเลอืกตดิตั  งและใชซ้อฟตแ์วรข์อง UPS 
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จะหมายความวา่คณุรับทราบและยอมรับว่าการใชสํ้าเนา Microsoft® SQL Server ที แจกจ่ายให ้
จะอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของขอ้กําหนดสทิธิ การใชง้านซอฟตแ์วรข์อง Microsoft ซึ งหาดูไดท้ี  
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693> 

6.5 ความรับผดิชอบ 
คณุจะเป็นผูร้ับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการใชง้านหรอืความเสยีหายที เกดิขึ นกับซอฟตแ์วรท์ี  UPS 
ไดแ้จกจ่ายใหแ้กค่ณุ รวมทั งขอ้มลูใดๆ ที เกี ยวขอ้งกับซอฟตแ์วรดั์งกลา่ว (เชน่ แหลง่ขอ้มลูของฐานขอ้มลู) 
ซึ งมกีารเขา้ถงึโดยตรงหรอืโดยออ้มจากบุคคลใดๆ ไมว่า่คณุจะอนุญาตหรอืไม่ก็ตาม 

7 ขอ้กําหนดสําหรบัซอฟตแ์วร ์UPS สว่นบคุคล  นอกเหนือจากขอ้กําหนดของขอ้ 6 ขา้งตน้ 
ขอ้กําหนดต่อไปนี ใชกั้บซอฟตแ์วร ์UPS เฉพาะ 

7.1 ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip®  

(a) วัสดุอันตรายและความสามารถฐานความรูร้ะหวา่งประเทศ ซอฟตแ์วร ์UPS 
WorldShip ทําใหม้กีารเขา้ถงึ (1) ไปยัง ฟงักช์นั UPS Hazardous Materials 
ซึ งจะชว่ยอํานวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้อันตรายและวัสดุที มคีวามเสี ยงบางรายการ และ (2) 
ความสามารถฐานความรูร้ะหวา่งประเทศ 
ซึ งใหก้ารเขา้ถงึขอ้มูลที สามารถใชเ้พื ออํานวยความสะดวกในการขนสง่ขา้มพรมแดน  การใชง้านฟังกช์นั UPS 
Hazardous Materials ของคณุไดร้ับการควบคมุโดย ขอ้กําหนดของสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ขอ้ 10.1 
และการใชค้วามสามารถฐานความรูร้ะหวา่งประเทศของคุณผา่น UPS Shipping API จะอยูภ่ายใตส้ว่นที  
3.6 ของนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทั วไป 

(b) Commissioning  การนําซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip มาใชโ้ดยบัญช ีUPS 
ของคณุหรอืบัญช ีUPS ที กําหนดใหแ้กบุ่คคลที สามที อนุญาตใหค้ณุใชบั้ญช ีUPS นั นร่วมกับ Trade Direct Cross 
Border, Ocean and Air Services ที บคุคลที สามรายดังกลา่วขอมา (เรยีกบัญช ีUPS และบัญช ีUPS 
ของบคุคลที สามรวมกันวา่ บัญช ีTrade Direct UPS”) 

(c) สถานที ตั  งของการใช ้ ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip 
ยังสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกับพัสดุภัณฑท์ี สง่มอบ (1) ที มตีน้กําเนดิการจัดสง่ที ไดแ้จง้ไวอ้ยู่ ณ 
สถานที ตดิตั  งซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip หรอืที อยูท่ี เกี ยวขอ้งกับบัญช ีTrade Direct UPS หรอื (2) 
เมื อคณุไดเ้ขา้ร่วมทําขอ้ตกลงว่าดว้ยบรกิารหลักๆ กับ UPS Supply Chain Solutions, Inc. เพื อรับ Trade Direct 
Cross Border, Ocean หรอื Air Services และพัสดภุัณฑดั์งกลา่วเป็นสว่นหนึ งของสนิคา้ ที จัดสง่รวมกันตาม 
Trade Direct Cross Border, Ocean และ Air Services ที คุณมอบอํานาจให ้
และเฉพาะเพื ออํานวยความสะดวกในการใชบ้รกิารต่างๆ ที เสนอใหโ้ดย UPSI 
รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดอยู่แตเ่พยีงการประมวลผลและการตดิตามพัสดภุัณฑดั์งกล่าวเทา่นั น 
และตอ้งไมใ่ชเ้พื อจุดมุง่หมายอื นใด 

(d) ฐานขอ้มูลของ UPS  ฐานขอ้มูลของ UPS 
ไดร้ับการแจกจ่ายใหไ้ปพรอ้มกับตัวซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip  คณุอาจใชฐ้านขอ้มลูของ UPS 
เหลา่นี ไดเ้ฉพาะเพื อเตรยีมทําฉลากสําหรับการจัดสง่ผา่นทางซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip 
ที ใหไ้ปพรอ้มกับฐานขอ้มูลแต่ละอยา่งของ UPS เท่านั นและไมใ่ชเ่พื อจุดมุง่หมายอย่างอื น  คณุจะสามารถเขา้ถงึ 
แกไ้ข หรอืเปลี ยนแปลงฐานขอ้มลูเหลา่นี ของ UPS ไดก็้ต่อเมื อคณุใชซ้อฟตแ์วร ์UPS WorldShip 
ผา่นทางการใช ้(1) การนําเขา้ขอ้มลู และ (2) 
การกําหนดที ตั  งฐานขอ้มูลภายนอกและฟังกช์นัการผนวกรวมของซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip เท่านั น  
เพื อใหเ้กดิความชดัเจนแตไ่ม่ไดม้เีป้าหมายเพื อกําหนดขอ้จํากัดใดๆ หา้มคณุดําเนนิการสง่ออกใดๆ โดยอาศัย (i) 
ฟังกช์นัของการสง่ออกขอ้มลูที สรา้งอยูใ่นซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip (ii) 
การคัดแยกขอ้มลูจากอนิเทอรเ์ฟซของซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip (เชน่ การจับภาพหนา้จอ) หรอื (iii) 
การเรยีกคน้ขอ้มลูใดๆ จากฐานขอ้มลูของ UPS และใชข้อ้มลูดังกลา่วสําหรับการเปรยีบเทยีบคา่จัดสง่ หรอื 
ระยะเวลาที ใชใ้นการจัดสง่กับคา่จัดสง่ หรอื 
ระยะเวลาที ใชใ้นการจัดสง่ของหน่วยงานภายนอกที ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิของ UPSI 

(e) ที อยูป่ลายทาง  ตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งของที อยู่ปลายทางสําหรับฉลากแตล่ะ 
ฉลากที สรา้งขึ นโดยใชซ้อฟตแ์วร ์UPS WorldShip โดยใชฟั้งกช์นัการตรวจสอบความถกูตอ้งของที อยูข่อง 
UPS ที มใีนซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693


 

14 

(f) การอัพโหลด PLD  ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip มฟัีงกช์ันในการอัพโหลด PLD ถงึ 
UPS รวมอยูด่ว้ย จะใชฟั้งกช์นัการอัพโหลดดังกล่าวไดเ้ฉพาะเพื อถา่ยโอน PLD ถงึ UPS 
สําหรับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบตามที ระบุไวใ้นวรรค (ค) ดา้นบนเทา่นั น และตอ้งใชก้ารนําเขา้โดยการป้อนขอ้มลู 
การนําเขา้เป็นกลุม่ การนําเขา้ XML โดยอัตโนมัต ิการนําสง่ 
หรอืฟังกช์นัการป้อนขอ้มลูโดยตรงเขา้ไปในซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip 

(g) รุ่นปัจจุบัน  คณุรับทราบและตกลงว่า หากคณุไมใ่ชซ้อฟตแ์วร ์UPS WorldShip 
และฐานขอ้มูลของ UPS รุ่นลา่สดุ คณุอาจตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการดําเนนิการดว้ยมอื (หากม)ี 
ตามที ระบไุวใ้นขอ้กําหนดและเงื อนไขของ UPS วา่ดว้ยการขนสง่/การบรกิารที มผีลบังคับใชใ้นขณะที มกีารจัดสง่ 

(h) การสง่ขอ้ความผา่นซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip  ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip 
มฟัีงกช์นัที สง่ขอ้ความจาก UPS ใหแ้กค่ณุ  แมว้่าจะมกีารเลอืกสรรใดๆ เกี ยวกับขอ้ความจาก UPSที คณุไดก้ระทํา  
จากการเป็นสว่นหนึ งของการไดร้ับการพจิารณาสําหรับใบอนุญาตต่อซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip ที ใหใ้นที นี  
คณุตกลงวา่ UPS อาจสง่ขอ้ความใหแ้กค่ณุผา่นทางซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดอยูแ่ตเ่พยีงขอ้ความดา้นการใชง้าน การปฏบัิตงิาน หรอืขอ้ความทางการตลาด 
สําหรับซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip เทคโนโลยขีอง UPS และบรกิารอื นๆ ของ UPS 

(i) การรายงานโปรแกรมการใชง้าน   ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip 
รวมถงึฟังกช์นัที อนุญาตให ้UPS สามารถวัดการใชง้านของคุณสมบัตขิองโปรแกรมการใชง้านนี  และแจง้ให ้UPS 
ทราบถงึการใชง้านเหล่านี ทางอเิล็กทรอนกิส ์ ใน ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip ฟังกช์นันี รูจั้กกันในนาม 
“สถติกิารใชง้าน” หรอื “ไฟลส์นับสนุน” (เรยีกรวมกันวา่ “การรายงานของระบบงาน”)  
ฟังกช์นัของการรายงานของระบบงานจะทําการจัดเก็บขอ้มลูการตั  งค่าระบบของคณุและบันทกึกจิกรรมของคณุในข
ณะที มกีารใช ้ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip โดยรวมถงึสิ งตอ่ไปนี  (1) กระบวนการของ ซอฟตแ์วร ์UPS 
WorldShip ที ใชเ้พื อเพิ ม ตรวจสอบความถกูตอ้ง หรอื จัดประเภทที อยู ่“สง่ไปที ” (2) 
ขอ้มลูว่ามกีารเขา้ใชฟั้งกช์นั “ชว่ยเหลอื” ในซอฟตแ์วร ์UPS Worldship บ่อยเพยีงใด และ (3) 
มกีารดําเนนิการต่อพัสดภุัณฑโ์ดยผ่านทาง ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip 
ที มกีารใชค้ณุสมบัตทิี มกีารกําหนดไวล้่วงหนา้บอ่ยเพยีงใด UPSI 
ใชส้ถติกิารใชง้านนี เพื อพจิารณาทราบความเป็นที นยิมและปรับปรุงคณุสมบัตกิารทํางานของซอฟตแ์วร ์UPS 
WorldShip และเพื อเป็นการเพิ มคณุภาพการใหบ้รกิารที  UPSI มใีหสํ้าหรับคณุ  
ไฟลส์นับสนุนใชเ้พื อชว่ยเหลอืในการวเิคราะหข์อ้มลู sTrouble-shooting 
หากคณุไมต่อ้งการเขา้ร่วมในคุณสมบัตสิถติกิารใชง้านสําหรับซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip สําหรับซอฟตแ์วร ์
UPS WorldShipที ตดิตั  งแต่ละโปรแกรม คณุตอ้งสง่อเีมลถงึ UPS ที  worldshipreqst@ups.com 
(หรอืตดิต่อเจา้หนา้ที ตัวแทนบัญชขีองคณุ) และ UPS 
จะปิดคณุสมบัตกิารทํางานนี จากระยะไกลสําหรับซอฟตแ์วร ์UPS WorldShipที ตดิตั  งแต่ละโปรแกรม 

(j) ฉลากการจัดสง่ที กําหนดเอง  ซอฟตแ์วร ์UPS Worldship 
ชว่ยใหค้ณุสามารถพมิพฉ์ลากการจัดสง่ที กําหนดเองได ้ ป้ายแบบกําหนดเองรวมถงึในพื นที  4” x 2” 
ดา้นบนในขอ้มลูฉลากการจัดสง่ 4” x 8” หรอืโลโกข้องลกูคา้ที คณุให ้(“เนื อหาบนฉลากที กําหนดเอง”) UPS 
อาจสั งใหค้ณุยุตกิารใชเ้นื อหาบนฉลากที กําหนดเองที ดลุยพนิจิของบรษัิท  
คณุรับรองและรับประกันวา่จะไมม่เีนื อหาบนฉลากที กําหนดเองหรอืสว่นหนึ งสว่นใดนั นจะ: (ก) 
ละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาใดๆ ของบคุคลที สามหรอืสทิธิ ในการเผยแพร่ตอ่สาธารณชน/สทิธิ สว่นบคุคล (ข) 
ฝ่าฝืนกฎหมายหรอืกฎระเบยีบที บังคับใชใ้ดๆ (ค) เป็นการหมิ นประมาท หยาบคาย เป็นอันตรายตอ่เยาวชน 
หรอืสอ่ในทางลามกอนาจาร (d) เป็นเท็จ ไมถู่กตอ้งหรอืทําใหเ้ขา้ใจผดิหรอื (e) 
ผลกระทบในเชงิลบตอ่ชื อเสยีงภาคขีอง UPS  
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
จากความเสยีหายที เกดิขึ นหรอืประสบโดยบคุคลผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
ทั  งหมดที เกดิขึ นจากหรอืเป็นผลมาจากการใชข้องคณุเกี ยวกับเนื อหาบนฉลากที กําหนดเอง รวมทั งขอ้เรยีกรอ้งใดๆ 
ที เกี ยวขอ้งกับการละเมดิสทิธิ ในทรัพยส์นิทางปัญญา รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงลขิสทิธิ  สทิธบัิตร 
ความลับทางการคา้ เครื องหมายการคา้ การเผยแพร่ตอ่สาธารณชน ความเป็นสว่นตัวและสทิธทิางทรัพยส์นิอื นๆ 
ดว้ยตน้ทนุและค่าใชจ่้ายของคุณเองเทา่นั น 

(k) การอัปเดตอัตโนมัต ิ  UPS จะสง่การอัปเดตของซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip  
และฐานขอ้มูลของ UPS ที เกี ยวขอ้ง (“อัปเดตของ WorldShip”) ไปยังเครื องคอมพวิเตอรท์ี คณุตดิตั  งซอฟตแ์วร ์
UPS WorldShip โดยอัตโนมัต ิ UPS จะใชก้ารอัปเดตของ WorldShip เหลา่นี หากคณุใชซ้อฟตแ์วร ์UPS 
WorldShip  ในประเทศสหรัฐอเมรกิา  คณุจะไดร้ับประกาศแจง้ผ่านซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip 
วา่จะมกีารอัปเดต WorldShip  หากคณุเลอืกไมย่อมรับการอัปเดต WorldShip 
คณุจะตอ้งลบและหยดุใชง้านซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip และฐานขอ้มลูของ UPS Databases ที เกี ยวขอ้ง 
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และสทิธิ การใชง้านซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip และฐานขอ้มลูของ UPS ที เกี ยวขอ้งของคณุจะสิ นสดุลง ณ 
วันที กําหนดใหม้กีารใชก้ารอัปเดต WorldShip ดังกล่าว 

(l) ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip 

จะถกูสง่พรอ้มกับสว่นประกอบซอฟตแ์วรท์ี แจกจ่ายภายใตใ้บอนุญาตโอเพนซอรส์  การใชง้านสว่นประกอบของซอ
ฟตแ์วรเ์หลา่นี ใด ๆ 
จะอยูภ่ายใตก้ารควบคมุและเป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื อนไขของใบอนุญาตโอเพนซอรส์ที เกี ยวขอ้งและไมใ่ชข่อ้
ตกลงฉบับนี   ตารางดา้นลา่งจะแสดงสว่นประกอบของซอฟตแ์วรเ์หลา่นี  
ลงิกไ์ปยังใบอนุญาตโอเพนซอรส์ที เกี ยวขอ้งและลงิกไ์ปยังที อยู่ที สามารถดาวนโ์หลดสว่นประกอบของซอฟตแ์วรแ์
ตล่ะรายการได ้

 

สว่นประกอบข
องซอฟตแ์วร ์

ใบอนุญาตโอเพนซอรส์ ที อยูข่องสว่นประกอบซอฟตแ์วร ์

Chromedriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICE
NSE-2.0 

https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/d
ownloads 

Geckodriver Mozilla Public License 2.0 

https://www.mozilla.org/en-
US/MPL/2.0/ 

https://github.com/mozilla/geckodriver 

EdgeDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICE
NSE-2.0 

https://www.selenium.dev/downloads/ 

IEDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICE
NSE-2.0 

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-
edge/tools/webdriver/ 

 
 

7.2 ซอฟตแ์วร ์UPS® UPSlink คุณเทา่นั นที จะไดร้ับการเขา้ถงึซอฟตแ์วร ์UPS UPSlink 
อันเป็นสว่นหนึ งของ UPS Ready Solution  คณุตกลงวา่คณุจะสามารถอัพโหลด PLD ถงึ UPS 
โดยผ่านทางซอฟตแ์วร ์UPS UPSlink เมื อคณุตรวจสอบความถกูตอ้งของ PLD ทั งหมดกอ่น 
โดยใชฟั้งกช์นัการตรวจสอบความถกูตอ้งของที อยู ่ซึ งจะตรวจสอบความถกูตอ้งของชื อเมอืง รัฐ และรหัสไปรษณีย ์
(หากม)ี คณุรับทราบวา่ UPS อาจเขา้ถงึซอฟตแ์วร ์UPS UPSlink จากระยะไกลเป็นระยะเวลาจํากัด 
เพยีงเพื อจัดหาการอัพเดตและความเปลี ยนแปลงต่างๆ ที เกี ยวขอ้งกับบรกิารของ UPS อัตราของ UPS 
รหัสเสน้ทางของ UPS และ/หรอืวัสดขุอง UPS ที อยูใ่น UPS Ready Solution เท่านั น  PLD คณุตอ้งสง่ PLD 
สําหรับพัสดภุัณฑข์าออกใดๆ ที สง่โดยใชเ้อกสารบัญชสีนิคา้การจัดสง่ผา่นทางซอฟตแ์วร ์UPS UPSlink ใหแ้ก ่
UPS กอ่นที พนักงานขับรถของ UPS จะไปรับพัสดภุัณฑเ์หล่านี    

7.3 UPS® Locator Plug-In สําหรับ UPS Access Point Locations  

(a) การเปลี ยนแปลงขอ้มูล 
คณุสามารถเปลี ยนโทนสขีองขอ้มลูที ไมม่กีารจับคูแ่ละเพิ มการสรา้งตราสนิคา้ของคณุเองในลักษณะที ไมไ่ดแ้ทนที  
เปลี ยนแปลง หรอืการทําใหค้ลุมเครอืใดๆ เกดิขึ นกับการสรา้งตราสนิคา้ของ UPS หรอืบง่บอกวา่ UPS 
ใหก้ารรับรองสนิคา้และบรกิารของคณุ   

http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://protect-us.mimecast.com/s/s5woCADmVkU5Aj4MS8TWU4?domain=github.com
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/nwVRCBBnW0CN5vj3FNU6Ob?domain=selenium.dev
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
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(b) ขอ้จํากัดในการใช ้ คณุตกลงว่าคณุอาจใช ้UPS Locator Plug-In for UPS 
Access Point Locations 
ใหเ้ป็นประโยชน์สําหรับการสนับสนุนหรอืตอบสนองต่อคําขอที สรา้งขึ นของลกูคา้เพื อสําแดงขอ้มลูสําหรับพัสดภุัณ
ฑท์ี สง่มอบเท่านั น คณุจะละทิ งขอ้มลูดา้นสถานที ตั  งที ไดร้ับคนืมาจาก UPS Locator Plug-Infor UPS 
Access Point Locations หลังจากสิ นสดุการตดิตอ่สื อสารทางไกลกับลกูคา้ของคณุแลว้ในแตล่ะรอบ 

(c) ไมม่สีทิธิ ในเครื องหมายการคา้ ขอ้ตกลงนี ไมอ่นุญาตใหค้ณุใชเ้ครื องหมายการคา้ 
ถอ้ยคํา ชื อ สญัลักษณ์ หรอือุปกรณ์ หรอืการรวมกันใดๆ ที เป็นเจา้ของหรอืไดร้ับอนุญาตดังกลา่วโดย UPS ใน UPS 
Access Point ดังกลา่ว แมว้า่จะมคีวามขัดแยง้ใดๆ กันในที นี ก็ตาม  
หากคณุตอ้งการดําเนนิการเพื อใหส้ามารถใชง้านเครื องหมายการคา้ของโปรแกรมประยุกต ์UPS Access Point 
ที เกี ยวเนื องกับโปรแกรมประยุกต ์UPS Access Point ดังกลา่ว คณุตอ้งกรอกแบบฟอรม์คําขอใชแ้บรนด ์UPS 
Access Point บน UPS Brand Central ไดท้ี  <https://brand.ups.com> 
เพื อขอรับใบอนุญาตใหใ้ชเ้ครื องหมายการคา้จาก UPS ตามดุลยพนิจิของ UPS แตเ่พยีงผูเ้ดยีว   

 

7.4 ปลั กอนิ UPS International Shipping สําหรับแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ ปล ั กอนิ  UPS: 
International Shipping คอืปลั กอนิ สว่นเสรมิ สว่นขยาย 
หรอืโมดลูที สามารถใชกั้บแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ที ไดร้ับความนยิมมากมาย 
และใหข้อ้มูลเกี ยวกับการขนสง่ระหวา่งประเทศโดย UPSI ในบางกรณีปล ั กอนิ UPS: International Shipping 
อาจแจกจ่ายออกไปตามสทิธิ ที มอบใหน้อกเหนือจากสทิธิ ตามขอ้ตกลงนี  แมจ้ะมใีบอนุญาตอื น ๆ 
ดังกล่าวที ควบคมุการใชป้ล ั กอนิ UPS: International Shipping ของคณุ 
สทิธิ ทั  งหมดในขอ้มลูที ดงึผ่านปล ั กอนิ UPS: International Shipping ไดร้ับอนุญาตตามขอ้ตกลงนี  
นอกจากสทิธิ ที มอบใหแ้กคุ่ณตามสทิธิ ผูใ้ชง้านขั  นสดุทา้ย ขอ้ที  6.1 
ที กลา่ววา่ผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ที เกี ยวขอ้งกับปล ั กอนิ UPS: International Shipping 
สามารถโฮสตแ์พลตฟอรม์อคีอมเมริซ์เพื อประโยชนข์องคณุ 
คณุไดร้ับอนุญาตใหจั้ดหาผูใ้หบ้รกิารเพื อตดิตั  งปล ั กอนิ UPS: International Shipping 
ตามลักษณะของแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ของคุณและใชป้ล ั กอนิ UPS: International Shipping 
เพื อประโยชน์ที สอดคลอ้งกับขอ้ตกลงนี เท่านั น 

8 บรกิาร UPS Bulk Data  ขอ้กําหนดต่อไปนี ใชกั้บบรกิาร UPS Bulk Data 

8.1 บรกิาร UPS Data Exchange  

(a) การอนุญาต .  UPS อาจอนุญาตตามแต่ดลุยพนิจิของ UPS เทา่นั น 
ใหข้อ้มลูบางประเภท (รวมถงึสารสนเทศและขอ้มลูอื นๆ) ไดร้ับการแลกเปลี ยนระหวา่งคณุและ UPS 
(การแลกเปลี ยนขอ้มูล) โดยไมม่ขีอ้จํากัด โดยใชว้ธิกีารในการถา่ยโอนตั  งแตห่นึ งวธิกีารต่อไปนี  (แตล่ะ 
วธิกีารถา่ยโอน”): (1) การขนสง่สื อทางกายภาพ (เชน่ ดวีดี)ี; (2) 
โปรโตโคลเครอืขา่ยมาตรฐานที รูจั้กในนามของโปรโตคอลการถา่ยโอนไฟล ์(FTP); หรอื (3) 
วธิกีารป้อนขอ้มลูระหวา่งคอมพวิเตอรห์รอืที รูจั้กกันทั วไปในชื อ Electronic Data Interchange (“EDI”)  
ซึ งการแลกเปลี ยนขอ้มลูแตล่ะวธิกีารจะถกูสรา้งขึ นตามแบบฟอรม์การสั งการแลกเปลี ยนขอ้มูล ระหวา่ง UPS 
กับคณุ ที ไดกํ้าหนดถงึลักษณะของการแลกเปลี ยนขอ้มลูรวมถงึ ตัวอย่างเชน่ วธิกีารถา่ยโอน รูปแบบไฟล ์
สถานที ขนสง่ และประเทศหรอือาณาเขตที การแลกเปลี ยนขอ้มลูนั นอาจมกีารใชป้ระโยชนโ์ดยคณุ 
(แบบฟอรม์การแลกเปลี ยนขอ้มลู)  ไมม่ขีอ้ตกลงใดระหว่างคุณกับ UPS 
ตามที คณุไดร้ับบรกิารการแลกเปลี ยนขอ้มูลจะถูกแทนที ดว้ยขอ้กําหนดและเงื อนไขในขอ้ 8.1 นี   คณุและ UPS 
จะตกลงร่วมกันเกี ยวกับรายการบัญชขีอง UPS 
ที ซึ งคู่สญัญาจะทําการแลกเปลี ยนขอ้มูลผ่านวธิกีารถา่ยโอนแตล่ะวธิ ี บัญช ีUPS 
เหลา่นั นอาจถกูดัดแปลงเป็นครั  งคราวโดยมกีารตกลงร่วมกันระหวา่งคณุและ UPS   

(b) บคุคลที สามที ไดร้ับอนุญาต  
แบบฟอรม์คําสั งการแลกเปลี ยนขอ้มลูอาจระบุการสง่มอบขอ้มลูใหแ้กค่ณุหรอืผูใ้หบ้รกิาร 
โดยที ผูใ้หบ้รกิารดังกลา่วไดร้ับการอนุมัตลิว่งหนา้จาก UPS เป็นลายลักษณ์อักษร 
และคณุและผูใ้หบ้รกิารรายดังกลา่วไดล้งนามในนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทั วไป ขอ้ 1.2(b)   

(c) รูปแบบแฟ้มและวธิกีารถา่ยโอนขอ้มลู  คณุตกลงวา่ UPS ไม่มพีันธะใดๆ 
ที จะตอ้งสนับสนุนวธิกีารโอนยา้ยหรอืรูปแบบแฟ้มใดๆ นอกเหนือไปจากรุ่นปัจจุบัน ณ ขณะนั น 

https://brand.ups.com/
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(d) การชําระเงนิ  ใบแจง้หนี ที คณุหรอืผูใ้หบ้รกิารไดร้ับผ่านทาง Data Exchange 
จะถงึกําหนดชําระและตอ้งชําระภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที ไดร้ับแจง้ 
เวน้แตไ่ดต้กลงกันไวเ้ป็นอย่างอื นในขอ้ตกลงที ลงนามร่วมกันระหวา่งคณุและ UPS เป็นลายลักษณ์อักษรอกีฉบับ  
และอาจจะตอ้งคดิคา่ธรรมเนียมลา่ชา้ในกรณีที ชําระเงนิล่าชา้ 

(e) คา่ใชจ่้ายและคา่ธรรมเนียม  
คณุตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการสื อสารทางโทรคมนาคมที เกี ยวขอ้งกับคณุในการใหบ้รกิารขอ้มลูแกห่รอืการรับข ้
อมลูขอ้มลูจาก UPS  นอกเหนือจากนี  คณุเขา้ใจดวี่าคณุตอ้งรับผดิชอบต่อคา่ใชจ่้ายใดๆ 
ที เกี ยวขอ้งกับการตรวจสอบหรอืการตดิตามเกนิขอ้จํากัดหรอืการขอคนืเงนิคา่บรกิารที ไมถู่กตอ้งโดยคณุหรอืผูใ้หบ้
รกิารที กําหนดตอ่ไปในขอ้กําหนดและเงื อนไขของ UPS ในการขนสง่/บรกิาร 

(f) การเปลี ยนแปลงรูปแบบไฟล ์คุณมเีวลาสามสบิ (30) วันนับจากวันที ไดร้ับการแจง้จาก 
UPS ใหท้ราบถงึความเปลี ยนแปลงที มตีอ่รูปแบบไฟลใ์นการนําการเปลี ยนแปลงดังกล่าวไปใช ้ 

(g) ขอ้กําหนดเฉพาะของ EDI เพื อการแลกเปลี ยนขอ้มลู  

(i)  คา่ใชจ่้ายและค่าธรรมเนียม  คา่ใชจ่้ายในการสง่ขอ้มูลเป็นภาระของฝ่ายผูส้ง่ 
และค่าใชจ่้ายในการรับขอ้มูลจะเป็นภาระของฝ่ายผูร้ับ 
หากคณุเลอืกสายเชื อมตอ่ขอ้มูลโดยตรงสําหรับการแลกเปลี ยนขอ้มลูที ใช ้EDI เป็นวธิกีารสง่ 
คณุจะตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายทั งหมดที เกดิขึ นแก ่UPS จากการตดิตั  งสายโทรศัพทต์่างหาก 
หรอืคา่โทรคมนาคมเพื อการตดิตอ่ถงึคณุ หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ คา่ธรรมเนียมในการปฏบัิตงิานใดๆ โดย UPS 
ซึ งเป็นผลมาจากการเปลี ยนสถานที จะตอ้งจ่ายโดยคณุ 

(ii) ฟังกช์นัการรับทราบ  เมื อไดร้ับขอ้มลูผา่น EDI อันถกูตอ้ง 
ฝ่ายที ไดร้ับขอ้มลูควรสง่ตอบการรับทราบกลับโดยพลัน 
ซึ งจะถอืวา่เป็นหลักฐานที พสิจูนไ์ดถ้งึการไดร้ับโดยถกูตอ้ง และ สว่นตา่งๆ ที จําเป็นก็ไดร้ับการสง่มอบ 
และมคีวามสมัพันธข์องภาษาโปรแกรมถกูตอ้ง แตไ่ม่ไดย้นืยันเนื อหาสําคัญของขอ้มลูนั น 

(iii) คําแนะนําโปรแกรมประยกุต ์ หาก “คําแนะนําโปรแกรมประยุกต”์ 
ถกูเปิดใชต้าม แบบฟอรม์การสั งการแลกเปลี ยนขอ้มลูสําหรับ EDI และเมื อ UPS ไดร้ับขอ้มลูใดๆ ที ประกอบดว้ย 
สว่นประกอบขอ้มลูที ใชไ้มไ่ดห้รอืขาดหาย UPS จะสง่คําแนะนําโปรแกรมประยุกตก์ลับ 
หากคําแนะนําโปรแกรมประยุกตป์ระกอบดว้ยขอ้ความปฏเิสธ คณุควรสง่ขอ้มลูใหม่ที ถกูตอ้งโดยพลันใหแ้ก ่UPS 
ภายในยี สบิสี  (24) ชั วโมง หลังจากไดร้ับคําแนะนําโปรแกรมประยกุต ์หากคําแนะนําโปรแกรมประยกุต ์
ประกอบดว้ยขอ้ความเตอืน คุณควรทําการวนิจิฉัยหาขอ้บกพร่องในระบบของคณุ รวมทั งเครื องมอื ซอฟตแ์วร ์
และบรกิารที ใชใ้นการสง่ขอ้มลูทั งหมดภายในสี สบิแปด (48) ชั วโมงหลังจากไดร้ับคําแนะนําโปรแกรมประยกุต ์
เพื อที การสง่ขอ้มลูครั  งตอ่ไปจะไดร้ับการสง่โดยถูกตอ้ง คณุไม่ควรสง่ขอ้มลูเดมิที จะทําใหค้ณุไดร้ับ 
คําแนะนําโปรแกรมประยกุต ์คําแนะนําโปรแกรมประยุกตจ์ะระบเุพยีงวา่ UPS ไดร้ับขอ้มลูที สง่ที ไมถู่กตอ้ง 
แตไ่ม่ไดย้นืยันหรอืปฏเิสธเนื อหาสําคัญของขอ้มูลนั น 

(iv) กระบวนการสํารอง.  หากมกีารลม้เหลวของการสื อสารทางฮารด์แวร ์
ซอฟตแ์วร ์หรอืเกดิเหตสุดุวสิัย (ดังที ไดอ้ธบิายไวใ้นขอ้ 12.7 ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป) 
เป็นเหตกุดีขวางฝ่ายใด ฝ่ายหนึ งจากการสง่หรอืรับขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสใ์ดๆ โดย EDI 
ฝ่ายนั นตกลงที จะกระทําการต่อไปนี ในทันททีี การปฏบัิตกิารนั นอาจเป็นไดห้ลังจากที ไดค้น้พบปัญหาดังกลา่ว คอื: 
(i) เตอืนใหผู้ป้ระสานงาน EDI ของอกีฝ่ายหนึ งทราบปัญหาที เกดิขึ นและหนทางแกไ้ข และ (ii) 
สื อสารธรุกรรมทั งหมดโดยการสง่ทางโทรสารหรอื หนทางทางพาณชิยใ์ดๆ ที เหมาะสมหากเป็นได ้

(v) ระยะเวลาการทดสอบ EDI  ทั  งสองฝ่ายตกลงกันวา่ สําหรับ EDI 
ภายในระยะเวลาหนึ ง ตามที ทั  งสองฝ่ายตกลงกันไว ้(ระยะเวลาการทดสอบ EDI) 
ขอ้มลูจะไดร้ับการสง่และรับทางอเิล็กทรอนกิสเ์พื อวัตถปุระสงคท์างการทดสอบ ระหว่างระยะเวลาการทดสอบ EDI 
การสง่และรับขอ้มูลทางอเิล็กทรอนกิสค์วรเป็นการเสรมิ 
แตไ่มใ่ชก่ารทดแทนการแลกเปลี ยนเอกสารที เป็นแผน่กระดาษ ระยะเวลาการทดสอบ EDI 
อาจสิ นสดุไดทุ้กเมื อจากการตกลงยนิยอมของทั งสองฝ่าย 
ขอ้มลูที สง่และรับทางอเิล็กทรอนกิสร์ะหว่างระยะเวลาการทดสอบ EDI จะไมม่ผีลบังคับใดๆ ระหวา่งทั งสองฝ่าย 
ระยะเวลาการทดสอบ EDI จะไมเ่ริ มจนกวา่แบบฟอรม์การสั งการแลกเปลี ยนขอ้มลูสําหรับ EDI 
จะไดร้ับการลงนามโดยทั งสองฝ่าย 
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(vi) UPS Labeling  
หากคณุแลกเปลี ยนขอ้มลูสําแดงรายการพัสดุที สง่มอบผ่านทาง EDI 
คณุตกลงวา่จะผนกึฉลากสง่สนิคา้อัจฉรยิะที ไดร้ับการรับรองจาก UPS ลงบนพัสดุสง่มอบนั นๆ ทุกชิ น  UPS 
และคณุตกลงวา่ความหมายของฉลากอัจฉรยิะมกีารจํากัดความไวใ้นฉบับปัจจุบันของคูม่อืตดิฉลากของ UPS 
ในเวลาที มกีารลงชื อในขอ้ตกลงนี  ซึ งรวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีง UPS MaxiCode (ซึ งมทีี อยูร่วมอยูด่ว้ย) 
รหัสแทง่รหัสไปรษณีย ์ZIP+4 ที มผีลใช ้รหัสเสน้ทางปัจจุบันของ UPS รูปสญัลักษณ์บรกิารของ UPS ที เหมาะสม 
รหัสแทง่ หมายเลขตดิตาม 1Z ของ UPS และที อยู่ที ไดร้ับการรับรองยนืยันของ CASS 

8.2 แฟ้ม APList ของ UPS® Locator for UPS Access Point Locations  

(a) ขอ้จํากัดเพิ มเตมิ  โดยใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ UPS เมื อไดร้ับอนุญาต UPS 
อาจใหร้ายชื อสถานที ตั  งของ UPS Access Point ทั  งหมดแกคุ่ณที สามารถยอมรับพัสดไุด ้(“APList”) ณ 
เวลาที มกีารเปิดเผยขอ้มลู  เพื อใหก้ารชว่ยเหลอืแกล่กูคา้ในการเลอืก UPS Access Point ที สะดวก 
คณุอาจนําเสนอขอ้มลูที เป็นตัวแทน APList บางสว่นใหแ้กลู่กคา้เกี ยวกับสถานที ตั  งของ UPS Access Point 
ภายในระยะที สอบถามในการตอบแบบสอบถามที ประกอบไปดว้ยที อยู่และระยะทางจากที อยูดั่งกลา่วที ไดร้ับจากลู
กคา้ผา่นทางโปรแกรมประยุกตท์ี คณุเป็นผูพ้ัฒนาหรอืชอ่งทางการบรกิารอื นๆ ของลูกคา้ (เชน่ 
การตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร)  UPS จะทําใหก้ารอัพเดท APList สามารถใชไ้ดป้ระมาณวันละหนึ งครั  ง  
คณุตกลงวา่คณุอาจใช ้APList 
ใหเ้ป็นประโยชนเ์พยีงเพื อใหก้ารสนับสนุนหรอืตอบสนองต่อคําขอที สรา้งขึ นโดยลกูคา้เพื อสําแดงขอ้มลูสําหรับพัส
ดภุัณฑท์ี สง่มอบเท่านั น  คณุไมส่ามารถใช ้APList 
เพื อจุดประสงคอ์ื นใดนอกเหนือจากการตอบสนองคําขอที สรา้งขึ นโดยลูกคา้ดังกลา่ว  คณุจะหยดุการใช ้APList 
ภายในหนึ ง (1) ชั วโมงนับจากการจัดสง่การอัพเดต APList แทน  เมื อไดร้ับ APList Update 
แทนที ดังกลา่วแลว้คณุตอ้งทิ ง APList แทนที นั  นทันท ี คณุตกลงที จะไมใ่ชห้รอืแจกจ่าย APList 
ทั  งหมดหรอืสว่นหนึ งสว่นใด นอกเหนือจากที กําหนดไวอ้ย่างชดัแจง้ในขอ้ 8.2(a) 
นี โดยไมม่คีวามยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชดัแจง้จาก UPS  คณุสามารถเขา้ถงึ UPS® Locator APList 
File for UPS Access Point Locations จากประเทศหรอืดนิแดนที ไมไ่ดอ้ยูใ่นเขตแดนที ถกูจํากัด  
อยา่งไรก็ตาม คณุรับทราบและตกลงวา่ UPS® Locator APList File for UPS Access Point Locations 
จะไม่สง่คนืผลลัพธท์ี ตอ้งการสําหรับทุกประเทศหรอืดนิแดนของเขตแดนที ไดร้ับอนุญาต 

(b) ไมม่สีทิธิ ในเครื องหมายการคา้  ขอ้ตกลงนี ไมอ่นุญาตใหค้ณุใชเ้ครื องหมายการคา้ 
ถอ้ยคํา ชื อ สญัลักษณ์ หรอือุปกรณ์ หรอืการรวมกันใดๆ ที เป็นเจา้ของหรอืไดร้ับอนุญาตดังกลา่วโดย UPS 
ในโปรแกรมประยกุตใ์ดๆ ที คณุเป็นผูพ้ัฒนารวมทั งสว่นตา่งๆ ของ APList แมว้า่จะมคีวามขัดแยง้ใดๆ 
กันในที นี ก็ตาม  หากคุณตอ้งการดําเนนิการเพื อใหส้ามารถใชง้านเครื องหมายการคา้ของ UPS Access Point 
ที เกี ยวขอ้งกับโปรแกรมประยุกตดั์งกลา่ว คณุตอ้งกรอกแบบฟอรม์คําขอใชแ้บรนด ์UPS Access Point บน UPS 
Brand Central ไดท้ี  <https://brand.ups.com> เพื อขอรับใบอนุญาตเครื องหมายการคา้จาก UPS 
ตามดลุยพนิจิของ UPS แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

9 บรกิารเพิ มมูลคา่ของ UPS ขอ้กําหนดและเงื อนไขต่อไปนี ใชกั้บเทคโนโลยขีอง UPS เฉพาะที ระบ ุ 

9.1 บรกิาร Quantum View Notify™  

(a) ขอ้จํากัด  Quantum View Notify (QVN) เป็นเทคโนโลยขีอง UPS 
ที ชว่ยใหค้ณุสามารถสั งให ้UPS สง่อเีมลหรอืขอ้ความ SMS 
พรอ้มขอ้มลูเกี ยวกับการจัดสง่ไปยังที อยู่อเีมลหรอืหมายเลขโทรศัพทท์ี คณุใหไ้ว ้ม ีQVN มใีหบ้รกิารที  UPS.com 
หรอืผา่นทางเทคโนโลยขีอง UPS อื นที ใหค้ณุสามารถใช ้QVN ได ้ คุณตกลงที จะใช ้QVN 
เพื อสื อสารขอ้มลูที เกี ยวกับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบเท่านั น 
และถงึบุคคลที เกี ยวขอ้งกับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบดังกล่าวเท่านั น 
ในกรณีที ผูร้ับขอ้มลูแจง้ใหค้ณุทราบวา่ตนไมป่ระสงคท์ี จะรับขอ้ความอเีมลหรอืขอ้ความ SMS 
ที เกี ยวกับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบอกีต่อไปแลว้ คณุตอ้งหยดุใช ้QVN เพื อสง่ขอ้ความ SMS ถงึผูร้ับนั นทันท ี
ไมว่า่อย่างไรก็ตาม UPS จะไม่มภีาระรับผดิตอ่ความลม้เหลวหรอืความลา่ชา้ในการสง่หรอืรับอเีมลหรอืขอ้ความ 
SMS ใดๆ คณุเป็นผูร้ับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวต่อเนื อหาในขอ้ความ QVN ที คณุเป็นผูส้ง่ และจะไมใ่สเ่นื อหาใดๆ 
ที เป็นการกอ่กวน ทําลายชื อเสยีง หมิ นประมาท หรอืทําใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บคุคลใด  คุณสามารถเขา้ถงึ QVN 
จากประเทศหรอืดนิแดนที ไมไ่ดอ้ยูใ่นเขตแดนที ถูกจํากัด  อย่างไรก็ตาม คณุรับทราบและตกลงวา่ QVN 
จะไม่สง่คนืผลลัพธโ์ดยเจตนาสําหรับทกุประเทศหรอืดนิแดนของเขตแดนที ไดอ้นุญาต 
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(b) การรับประกัน  คณุรับรองวา่คุณจะใชเ้ฉพาะ QVN ในการขอให ้UPS สง่ขอ้ความ QVN 
(1) 
ถงึที อยู่อเีมลหรอืหมายเลขโทรศัพทท์ี อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบคุคลที เกี ยวขอ้งกับการจัดสง่ที เป็นเหตแุหง่ขอ้คว
าม QVN นั น และ (2) เพื อจุดมุ่งหมายในการแจง้ใหท้ราบถงึสถานะของการจัดสง่ภายในระบบการจัดสง่ของ UPS 
เทา่นั น และไมใ่ชเ่พื อจุดมุง่หมายอื นใด และ (3) เมื อมกีารสง่ขอ้ความ QVN 
ดังกล่าวใหแ้กบ่คุคลไมเ่ป็นการละเมดิกฎหมายที บังคับใช ้หรอืกฎระเบยีบ 
รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดเฉพาะการตลาดทางอเีมล  คณุยังรับรองดว้ยวา่ กอ่นหนา้ที คณุจะขอให ้UPS สง่ขอ้ความ QVN 
ถงึบคุคลที เกี ยวขอ้ง กับการจัดสง่หนึ งๆ คุณจะตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากบคุคลนั นว่าบคุคลนั นตอ้งการรับขอ้ความ 
QVN นั น 

9.2 UPS.com™ Marketplace Shipping  

(a) ขอ้จํากัด  คณุสามารถเขา้ถงึและใช ้UPS.com Marketplace Shipping 
ซึ งเป็นเทคโนโลยหีนึ งของ UPS 
ที จะใหค้ณุสามารถจัดการรายละเอยีดการจัดสง่และการตดิตามคําสั งซื อที สง่มาจากลูกคา้ของคณุสําหรับสนิคา้จาก
ตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สามที ไดร้ับอนุญาต (เชน่ eBay และ Amazon.com) 
เพื อจุดประสงคภ์ายในของคณุเอง 

(b) การแสดงขอ้มลูการเขา้ถงึบัญชขีองคณุ
 ดว้ยการใหข้อ้มลูการเขา้ถงึบัญชขีองคณุที เกี ยวขอ้งกับตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สาม 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงชื อผูใ้ช ้รหัสผา่นและขอ้มลูล็อกอนิอื น ๆ หรอืเนื อหาแกท่าง UPS ผ่านทางUPS.com 
Marketplace Shipping คุณใหก้ารรับรองวา่ (1) 
คณุไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ถงึตลาดอเิล็กทรอนกิสท์ี เกี ยวขอ้งกับขอ้มลูการเขา้ถงึบัญชทีี ใหไ้วนั้ น 
และสามารถใชต้ลาดอเิล็กทรอนกิสผ์า่นบัญชดัีงกลา่ว และ (2) 
คณุไดร้ับอนุญาตและไดร้ับสทิธิ ในการสง่ขอ้มลูการเขา้ถงึบัญชขีองคณุใหกั้บ UPS และอนุญาตให ้UPS 
เขา้ถงึและใชต้ลาดอเิล็กทรอนกิสท์ี เกี ยวขอ้งนั นผ่านขอ้มูลการเขา้ถงึบัญชขีองคณุในฐานะตัวแทนของคณุ 
โดยปราศจากขอ้ผูกพันใดๆ ต่อ UPS ในการจ่ายคา่ธรรมเนียมหรอืขอ้จํากัดอื นๆ  
คณุยอมรับวา่การใชง้านขอ้มลูการเขา้ถงึบัญชขีองคณุโดย UPS 
จะทําใหเ้กดิการโอนถ่ายขอ้มูลของคณุจากตลาดอเิล็กทรอนกิสท์ี เกี ยวขอ้งไปยัง UPS 
ในสหรัฐอเมรกิาเพื อการเขา้ถงึ จัดเก็บและใชง้าน  และคณุอนุญาตใหม้กีารถา่ยโอนขอ้มลูดังกลา่วไปยัง UPS 
โดยชดัแจง้ 

(c) การอนุญาตใหเ้ขา้ถงึบัญชขีองคณุ  คณุรับทราบและตกลงวา่ โดยการใช ้UPS.com 
Marketplace Shipping คุณไดอ้นุญาตอย่างชดัแจง้ให:้ (1) UPS 
ไดร้ับสทิธิ ในการเขา้ถงึบัญชขีองคณุที รักษาไวโ้ดยตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สามในนามของคณุในฐานะตัว
แทนของคณุ และ (2) UPS เปิดเผยขอ้มลูการเขา้ถงึบัญชขีองคณุตอ่ผูข้ายบคุคลที สาม 
สําหรับการเขา้ถงึบัญชขีองคณุในนามของ UPS  UPS.com Marketplace Shipping 
จะเขา้ถงึตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สามและสง่ขอ้มลูการเขา้ถงึบัญชขีองคณุสําหรับการเขา้สูร่ะบบของตลาด
อเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สามและเรยีกดขูอ้มูลที เกี ยวขอ้งกับบัญชขีองคณุได ้ เพื อจุดประสงคใ์น (ก) การใช ้
UPS.com Marketplace Shipping เพื อจุดประสงคภ์ายในของคณุเอง และ (ข) 
การอนุญาตที ชัดแจง้ของคณุในประโยคกอ่นหนา้ คณุให ้UPS เป็นผูร้ับมอบอํานาจอย่างจํากัดและแตง่ตั  ง UPS 
เป็นผูร้ับมอบอํานาจในความเป็นจรงิและเป็นตัวแทนของคณุใหม้สีทิธิ เขา้ถงึการมสีว่นร่วมในตลาดอเิล็กทรอนกิสข์
องบคุคลที สาม 
เรยีกดแูละใชข้อ้มูลที มอํีานาจเต็มและการอนุญาตใหก้ระทําและดําเนนิการในแต่ละอยา่งที มคีวามจําเป็นในการเชื อ
มโยงเขา้กับกจิกรรมดังกลา่วเสมอืนวา่คณุสามารถกระทําการเอง  คณุรับทราบและตกลงว่าเมื อ UPS 
มกีารเขา้ถงึและเรยีกดขูอ้มลูบัญชขีองคณุจากตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สาม UPS 
จะทําหนา้ที เป็นตัวแทนของคุณ และไมใ่ชต่ัวแทนของหรอืในนามของตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สาม   

(d) การใชต้ลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สามของคณุ  คุณรับทราบและตกลงวา่ 
UPS.com Marketplace Shipping จะใหส้ทิธิ แกค่ณุในการเขา้ถงึตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สาม 
และการเขา้ถงึดังกลา่วไดม้อบใหแ้ตเ่พยีงผูเ้ดยีวเพื อเป็นความสะดวกสําหรับตอ่คณุและ UPS 
ไมไ่ดใ้หก้ารรับรองในเนื อหาใดๆ เกี ยวกับตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สาม  UPS 
จะไมม่กีารแสดงตนหรอืใหก้ารรับประกันใดๆ เกี ยวกับความถูกตอ้ง ความแมน่ยํา ประสทิธภิาพ 
หรอืคณุภาพของเนื อหา ซอฟตแ์วร ์บรกิารหรอืโปรแกรมประยุกตใ์ดๆ 
ที พบไดจ้ากตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สาม  คณุเขา้ใจและตกลงวา่ UPS.com Marketplace Shipping 
ไมไ่ดร้ับการสนับสนุนหรอืรับรองจากตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สามใหส้ามารถเขา้ถงึผา่นทาง UPS.com 
Marketplace Shipping ได ้ กรณีที คณุตัดสนิใจที จะเขา้ถงึยังตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สามผ่านทาง 
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UPS.com Marketplace Shipping เชน่นี แลว้ใหถ้อืว่าเป็นความเสี ยงของตัวคณุเอง  UPS 
จะไมร่ับผดิชอบต่อความพรอ้มใชง้านเว็บไซตใ์ดๆ ของบคุคลที สาม  นอกจากนี  
การใชต้ลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สามใดๆ ใหอ้ยูภ่ายใตน้โยบายใดๆ 
ที ใชบั้งคับและขอ้กําหนดและเงื อนไขของตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลที สามดังกลา่ว   

9.3 บรกิาร UPS TradeAbility™  

(a) วธิกีารเขา้ถงึ คณุสามารถเขา้ถงึบรกิาร UPS TradeAbility ผ่านทาง UPS.com 
หรอืทางโปรแกรมประยุกตท์ี ใหค้ณุสามารถใชบ้รกิาร UPS TradeAbility API ได ้
ไมว่า่โปรแกรมนั นจะไดร้ับการพัฒนาขึ นโดยคณุหรอืบคุคลอื นก็ตาม  

(b) ขอ้จํากัดเกี ยวกับขอ้มลูธรุกรรม TradeAbility  UPS จะรักษาขอ้มลูธรุกรรมของบรกิาร 
UPS TradeAbility เอาไวเ้ป็นระยะเวลาไมเ่กนิเกา้สบิ (90) วัน หลังจากที สารสนเทศนั น มใีหแ้กค่ณุเป็นครั  งแรก  
หลังจากนั นแลว้ จะไมม่สีารสนเทศดังกลา่วของบรกิาร UPS TradeAbility ใหแ้กค่ณุอกีต่อไป 

(c) การสิ นสดุ  สทิธิ ของคณุในการเขา้ถงึบรกิาร UPS TradeAbility 
จะสิ นสดุลงเองโดยอัตโนมัตหิากคณุไมเ่ขา้ถงึบัญชรีะบบ MY UPS ของคณุ ซึ งเป็นบัญชทีี เกี ยวขอ้งกับบรกิาร 
UPS TradeAbility เป็นระยะเวลาสบิสี  (14) เดอืนตดิต่อกัน  เมื อสทิธิ ของคณุสิ นสดุลง 
คณุจะตอ้งลงทะเบยีนในฐานะผูใ้ชบ้รกิาร UPS TradeAbility อกีครั  ง 

(d) ผูใ้หบ้รกิารที ไดร้ับการแตง่ตั  ง  ลกูคา้ไดแ้ตง่ตั  งให ้UPS Supply Chain Solutions, Inc.  
(หน่วยงานหนึ งในสงักัดของ UPS) รวมทั งผูส้บืทอดและผูไ้ดร้ับมอบหมายของ UPS Supply Chain Solutions, 
Inc. ดําเนนิการและใหบ้รกิาร UPS TradeAbility 

(e) ความสามารถฐานความรูร้ะหวา่งประเทศ บรกิาร UPS TradeAbility 
ใหก้ารเขา้ถงึความสามารถฐานความรูร้ะหวา่งประเทศ 
ซึ งเป็นขอ้มลูที สามารถใชเ้พื ออํานวยความสะดวกในการขนสง่ขา้มพรมแดน 
การใชค้วามสามารถฐานความรูร้ะหวา่งประเทศของคณุผา่นบรกิาร UPS TradeAbility จะอยูภ่ายใตส้ว่นที  
3.6 ของนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทั วไป 

9.4 ฟังกช์นั UPS® Customized Alerts  

(a) เนื อหาที กําหนดเอง  คณุสามารถเขา้ถงึและใชง้านเทคโนโลยขีอง UPS 
ที รูจั้กกันในนามของ ฟงักช์นั UPS Customized Alerts เพื อกําหนดให ้UPS รวมเนื อหาที ปรับแตง่แลว้ของคณุ 
(เนื อหาที ปรับแตง่แลว้) ไวใ้นอเีมลสถานะการจัดสง่ดว้ย (เชน่ อเีมล QVN และอเีมลบรกิาร UPS My Choice® 
และผลการตดิตามที แสดงบนเว็บไซต ์UPS.com หรอืในแอป UPS บนมอืถอื) (โดยเรยีกรวมกันวา่ 
“การแจง้เตอืนเนื อหาที ปรับแต่งแลว้”) ซึ งจะใหข้อ้มลูเกี ยวกับพัสดภุัณฑท์ี สง่ตามหมายเลขบัญชขีอง UPS 
และมจุีดหมายอยูใ่นเขตแดนที ไดร้ับอนุญาต ซึ งทั  งสองนี  UPS ไดส้ง่ออกไปตามคําสั งของคุณ ทั งนี  UPS 
ไดใ้หส้ทิธิ กับคณุซึ งเทคโนโลย ีUPS อื นๆ ที ใหก้ารเขา้ถงึไปยัง ฟงักช์นั UPS Customized Alerts (เชน่ UPS 
Customized Alert Retail API และ UPS.com Alert Customization Tool) 
คณุตอ้งไมอ่นุญาตหรอืยอมใหบ้คุคลภายนอกใชห้รอืเขา้ถงึ ฟงักช์นั UPS Customized Alerts 
รวมถงึการใชห้รอืเขา้ถงึผา่นทางอนิเทอรเ์ฟซใดๆ หรอืซอฟตแ์วรอ์ื นๆ ที คณุหรอืบุคคลที สามเป็นผูพ้ัฒนาขึ น  
ในการนี  คณุมอบสทิธิ ซึ งไมม่คี่าลขิสทิธิ  เป็นสทิธิ ที มผีลตลอดไปและไมใ่ชส่ทิธิ แบบจํากัดแก ่UPS ในการคัดลอก 
ปรับเปลี ยน และสรา้งงานต่อเนื องมาจากเนื อหาที ปรับแตง่แลว้ของคณุ รวมถงึแต่ไมจํ่ากัดเพยีง รูปภาพ โลโก ้
เครื องหมายการคา้ ลักษณะของเครื องหมายการคา้ เครื องหมายการบรกิาร แบบ 
และผลงานที สะทอ้นถงึความเป็นเจา้ของผลงานที มอียูใ่นที นี ใดๆ 
เพื อวัตถปุระสงคใ์นการสง่การแจง้เตอืนเนื อหาที ปรับแตง่แลว้  UPS จะสามารถปฏเิสธเนื อหาที ปรับแตง่แลว้ 
ไมว่า่จะกอ่นหรอืหลังการใชง้านเนื อหาที ปรับแตง่แลว้นั นในการแจง้เตอืนเนื อหาที ปรับแตง่แลว้ ดว้ยดลุยพนิจิของ 
UPS เอง 

(b) ขอ้จํากัด  UPS 
จะเป็นผูพ้จิารณาแตเ่พยีงผูเ้ดยีววา่จะรวมขอ้ความสถานะการจัดสง่ใดไวใ้นเนื อหาที ปรับแตง่ UPS 
อาจเลอืกที จะรวมเนื อหาที ปรับแตง่ของคณุบางอย่างหรอืทั งหมด (เชน่ เฉพาะโลโกข้องคณุ) 
ไวใ้นการแจง้เตอืนเนื อหาที ปรับแตง่แลว้  

(c) การรับรองและการรับประกัน   
คณุรับรองและรับประกันวา่คณุจะไมใ่หเ้นื อหาที ปรับแตง่แลว้ใดๆ ที มลัีกษณะดังต่อไปนี แก ่UPS (1) 

https://www.ups.com/
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ไมไ่ดโ้ฆษณาหรอืสง่เสรมิการขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยตรง (2) ละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา 
สทิธใินการเผยแพร่ หรอืสทิธสิว่นบคุคลของบคุคลที สามใดๆ (3) ละเมดิกฎหมาย 
กฎระเบยีบหรอืระเบยีบขอ้บังคับใดๆ รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงขอ้กําหนดที เกี ยวกับการสง่อเีมลทางการตลาด (4) 
มลัีกษณะของการหมิ นประมาท อนาจาร คกุคาม สบประมาท หรอืเป็นภัยตอ่บคุคลอื นใด 
หรอืเป็นอันตรายต่อผูเ้ยาวห์รอืมลัีกษณะของภาพลามกอนาจาร (5) มแีท็ก สครปิต ์
หรอืรหัสของผูใ้ชห้รอืการใชง้านใดๆ (6) มไีวรัส มา้โทรจัน หรอืขอ้มลูทางคอมพวิเตอรอ์ื นๆ 
ที อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย ขัดขวางตอ่หรอืสง่ผลกระทบต่อคอมพวิเตอร ์ระบบ ขอ้มลูหรอืทรัพยส์นิของ UPS 
(7) เป็นขอ้มลูเท็จ ไมถ่กูตอ้งหรอืทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ นอกจากนี  คณุจะตอ้งรับรองและรับประกันว่า (ก) 
การสง่การแจง้เตอืนเนื อหาที ปรับแตง่ของ UPS ไปยังที อยูอ่เีมลที คณุใหไ้วห้รอืที  UPS ม ี
และที เกี ยวขอ้งกับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบ หรอืการใหก้ารแจง้เตอืนเนื อหาที ปรับแตง่แกผู่ใ้ช ้UPS.com หรอืแอป UPS 
บนมอืถอืนั น จะไมเ่ป็นการละเมดิกฎหมาย กฎระเบยีบ ระเบยีบขอ้บังคับหรอืขอ้กําหนดทางกฎหมายอื นใด 
ที บังคับใช ้รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงขอ้กําหนดที เกี ยวกับการสง่อเีมลทางการตลาด และ (ข) 
คณุไดร้ับความยนิยอมที จําเป็นทั งหมดจากผูร้ับการแจง้เตอืนเนื อหาที ปรับแตง่ดังที ไดอ้ธบิายไวส้ว่นที  (ก) ดังนี วา่ 
การสง่การแจง้เตอืนเนื อหาที ปรับแตง่ของ UPS หรอืการใหก้ารแจง้เตอืนเนื อหาที ปรับแตง่ดังที ไดอ้ธบิายไวส้ว่นที  
(ก) จะไมเ่ป็นการละเมดิกฎหมาย กฎระเบยีบ ระเบยีบขอ้บังคับหรอืขอ้กําหนดทางกฎหมายใด ๆ ที บังคับใช ้

(d) คา่สนิไหมทดแทน  คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและทําใหผู้ไ้ดร้ับการคุม้รองของ UPS 
ไมไ่ดร้ับความเดอืดรอ้นจากหรอืตอ่ความเสยีหายใดๆ 
หรอืทั งหมดที เกดิขึ นจากหรอืเป็นผลมาจากการเขา้ถงึหรอืการใชง้านเนื อหาที ปรับแตง่แลว้ของ UPSI 
หรอืการละเมดิขอ้ 9.4  โดยคุณ ดว้ยตน้ทนุและค่าใชจ่้ายของคณุเองเทา่นั น   

9.5 บรกิาร UPS My Choice® 

(a) บทนยิาม 

(i) “หน่วยงาน MC4B” หมายถงึหน่วยงาน UPSI 
ในประเทศหรอืเขตแดนที ดําเนนิบรกิารโลจสิตกิส ์MC ที คณุสั งซื อผา่นบรกิาร UPS My Choice® for 
Business 

(ii) “ขอ้กําหนด MC4B” 
หมายถงึขอ้ตกลงบรกิารจัดสง่ในปัจจุบันขณะนั นระหวา่งคณุกับหน่วยงาน MC4B 
ในประเทศหรอืเขตแดนที บังคับใชกั้บบรกิารโลจสิตกิส ์MC ที คณุสั งซื อผ่านบรกิาร UPS My Choice® for 
Business 

(iii) “ขอ้กําหนดสว่นบคุคล MC” 
หมายถงึขอ้กําหนดและเงื อนไขการขนสง่/บรกิารของ UPS ในปัจจุบันขณะนั นที ใชบั้งคับกับบรกิารโลจสิตกิส ์MC 
ที คณุสั งซื อผ่านบรกิาร UPS My Choice® 

(iv) “หน่วยงานสว่นบคุคล MC” หมายถงึหน่วยงาน UPSI 
ในประเทศที ใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์MC ที คณุสั งซื อผ่านบรกิาร UPS My Choice® 

(v) “บรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice®” หมายรวมถงึบรกิาร 
UPS My Choice® และบรกิาร UPS My Choice® for Business 

(vi) “บรกิารโลจสิตกิส ์MC” 
หมายถงึบรกิารโลจสิตกิสท์ี สั งซื อผา่นบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice® 

(b) UPS My Choice® for business   

(i) บรกิาร บรกิาร UPS My Choice® for Business 
เป็นบรกิารที คณุซึ งกระทําการแทนธรุกจิสามารถ (i) สง่คําสั งสําหรับบรกิารโลจสิตกิส ์ MC (เชน่ 
ตัวเลอืกการเปลี ยนการจัดสง่) จากหน่วยงาน MC4B และ (ii) 
เขา้ถงึบรกิารขอ้มลูเพื อการบรหิารจัดการบางอย่างจาก UPS ได ้บรกิารโลจสิตกิส ์MC ทั  งหมดสั งผา่นบรกิาร UPS 
My Choice® for Business นั นจัดทําขึ นตาม (y) ขอ้กําหนด MC4B ที เกี ยวขอ้งระหวา่งคณุและ หน่วยงาน 
MC4B ที เกี ยวขอ้ง ซึ งรวมถงึขอ้กําหนดและเงื อนไขเฉพาะประเทศหรอืเฉพาะเขตแดนของ UPS 
สําหรับการขนสง่/บรกิารที เกี ยวขอ้งกับบรกิารของ UPS 
สําหรับการจัดสง่พัสดภุัณฑข์นาดเล็กที มอียูใ่นประเทศหรอืเขตแดนดังกล่าว เชน่ บทบัญญัตใิด ๆ 
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ในนั นที เกี ยวขอ้งกับการอนุญาโตตลุาการซึ งอาจนําไปใชกั้บการเรยีกรอ้งใด ๆ 
และทั งหมดที เกดิขึ นจากหรอืเกี ยวขอ้งกับการใหบ้รกิารโดยหน่วยงาน MC4B  และ (z) บรกิารโลจสิตกิส ์ MC 
ในที ขอ้ 9.5 สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ในกรณีที มขีอ้ขัดแยง้ระหวา่งขอ้ตกลงนี และขอ้กําหนด MC4B 
เกี ยวกับบรกิารโลจสิตกิส ์ MC ที คุณสั งซื อผา่นบรกิาร UPS My Choice® for Business 
(ยกเวน้ขอ้กําหนดของขอ้ที  9.5(ด) สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย) ใหย้ดึตามขอ้กําหนด MC4B เป็นสําคัญ 
บรกิารบรหิารจัดการขอ้มูลทั งหมดที จัดใหผ้า่นบรกิาร UPS My Choice® for Business 
นั นมใีหบ้รกิารภายใตข้อ้กําหนดและเงื อนไขของขอ้ตกลงนี  และคําอธบิายของบรกิารดังกล่าวที หนา้แรกของ UPS 
My Choice® for Business มใีหบ้รกิารที  UPS.com ซึ งมผีลบังคับใชใ้นเวลาที ใหบ้รกิาร   

(ii) พสัดภุณัฑต์า่งๆ ที สง่ใหพ้นกังานและผูท้ ี มอีํานาจ เมื อคุณใชบ้รกิาร UPS 
My Choice® for Business 
คณุอาจสามารถเขา้ถงึขอ้มูลที เกี ยวขอ้งกับพัสดภุัณฑส์ว่นบคุคลสําหรับพนักงานของคณุที จะตอ้งนําสง่ไปยังที อยู่
ที คณุลงทะเบยีนไวกั้บ UPS My Choice® for Business 
และพัสดภุัณฑท์ี จะจัดสง่ไปยังที อยูนั่  นที ตอ้งจัดสง่ใหกั้บบคุลากรอื นที ไดร้ับอนุญาตใหใ้ชท้ี อยูท่ี คณุลงทะเบยีนไว ้
(เชน่ ผูร้ับจา้งที ทํางาน ณ สถานประกอบการ) 
คณุใหคํ้ารับรองวา่คุณจะขอคํายนิยอมเฉพาะเจาะจงและที ไดร้ับขอ้มลูแลว้จากพนักงานและผูท้ี มอํีานาจทกุคนวา่คุ
ณจะไดร้ับขอ้มลูเกี ยวกับพัสดุที จะจัดสง่ไปยังที อยูท่ี ลงทะเบยีนของคณุและจะรายงานขอ้มูลดังกลา่วผา่นบรกิาร 
UPS My Choice® for Business 

(iii) การบรหิารจดัการ คณุจะถกูกําหนดใหเ้ป็นผูใ้ชห้รอืผูด้แูลระบบของ 
บัญชบีรกิาร UPS® My Choice for Business ในฐานะผูใ้ช ้ผูดู้แลระบบของบัญชบีรกิาร UPS® My Choice 
for Business เดยีวกันจะสามารถเขา้ถงึขอ้มลูบัญชขีองคุณ (เชน่ ขอ้มลูการเขา้สูร่ะบบและขอ้มูลตดิต่อของคณุ 
(เชน่ ชื อผูใ้ช ้UPS.com ของคุณ รวมถงึเมื อคณุเลอืกใชบั้ญช ีUPS.com สว่นบคุคลที มอียู่สําหรับบรกิาร UPS® 
My Choice for Business) สถานะการสมัครสมาชกิและวันที ต่ออายกุารสมัครสมาชกิ) 
และขอ้มลูที คณุเชื อมโยงกับบัญชขีองคณุ (เชน่ หมายเลขบัญช ีUPS หกหลัก ประเภทบัตรชําระเงนิ 
บวกกับตัวเลขสี หลักสดุทา้ย ของบัตรชําระเงนิที เกี ยวขอ้ง และการระบวุธิกีารชําระเงนิดจิทัิลทั งหมด 
ที เชื อมโยงกับบัญชขีองคณุ) หากคณุเป็นผูใ้ช ้คณุอาจเลอืกที จะสรา้งบัญช ีUPS.com เพิ มเตมิ 
สําหรับการใชง้านสว่นตัวของเทคโนโลย ีUPS หากคณุตัดสนิใจวา่ผูด้แูลระบบไม่ควรมสีทิธิ เขา้ถงึขอ้มลูบัญช ี
สําหรับบัญช ีUPS.com ที คณุใชด้ว้ยเหตุผลสว่นตัว คณุรับรองวา่หากคณุเป็นผูด้แูลระบบ คุณเป็นตัวแทนของ 
บคุคลที ไดร้ับมอบหมายใหด้แูลบัญชบีรกิาร UPS® My Choice for Business ที เกี ยวขอ้ง 
และไดร้ับอนุญาตใหทํ้าขอ้ตกลงนี ในสว่นที เกี ยวกับบรกิาร UPS® My Choice for Business 
ในนามของเจา้ของบัญชดัีงกล่าว ผูด้แูลระบบแต่ละคนจะมสีทิธิ เขา้ถงึและรับการแจง้เตอืนทางอเีมลเกี ยวกับ 
การดําเนนิการดา้นการดแูลระบบที เกี ยวขอ้งกับบัญชผีูใ้ชทั้  งหมดของบัญชบีรกิาร UPS® My Choice for 
Business นั น (เชน่ การแจง้การสมัครสมาชกิที เพิ ม ยกเลกิ อัปเกรด ลดระดับหรอืหมดอายุ 
หรอืปัญหาการชําระเงนิใดๆ ที เกี ยวขอ้งกับการสมัครสมาชกิ) หากคณุเป็นผูดู้แลระบบ คณุจะไมเ่ปิดเผยขอ้มูล 
ประจําตัวของบัญชผีูใ้ช ้(เชน่ ID ผูใ้ช ้UPS.com, ชื อผูใ้ช ้UPS.com) กับบคุคลอื นนอกเหนือจากผูใ้ชท้ี เกี ยวขอ้ง 
และจะเก็บขอ้มลูประจําตัวของบัญชเีป็นความลับ 

(c) UPS My Choice®   

(i) บรกิาร บรกิาร UPS My Choice® 
เป็นบรกิารที คณุในฐานะผูบ้รโิภคสามารถ (i) สง่คําสั งสําหรับบรกิารโลจสิตกิส ์MC (เชน่ 
ตัวเลอืกการเปลี ยนการจัดสง่) จากหน่วยงานสว่นบคุคล MC และ (ii) เขา้ถงึบรกิารขอ้มลูบางอยา่งจาก UPS ได ้ 
บรกิารโลจสิตกิส ์MC ทั งหมดที สั งซื อผา่นบรกิาร UPS My Choice® นั นเป็นไปตามที หน่วยงานสว่นบคุคล MC 
ที เกี ยวขอ้งจัดไวใ้หต้าม (y) ขอ้กําหนดสว่นบุคคล MC สําหรับหน่วยงานสว่นบคุคล MC นั น 
ซึ งรวมถงึขอ้กําหนดและเงื อนไขเฉพาะประเทศหรอืเฉพาะเขตแดนของ UPS 
สําหรับการขนสง่/บรกิารที เกี ยวขอ้งกับบรกิารของ UPS 

สําหรับการจัดสง่พัสดภุัณฑข์นาดเล็กที มอียูใ่นประเทศหรอืเขตแดนดังกล่าว เชน่ ขอ้กําหนดใด ๆ 
ในที นี ที เกี ยวขอ้งกับการอนุญาโตตลุาการซึ งอาจนําไปใชกั้บการเรยีกรอ้งใด ๆ 
และทั งหมดที เกดิขึ นจากหรอืเกี ยวขอ้งกับการใหบ้รกิารโดยหน่วยงานสว่นบคุคล MC และ (z) บรกิารโลจสิตกิส ์
MC ในขอ้ที  9.5 สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ในกรณีที มขีอ้ขัดแยง้ระหวา่งขอ้ตกลงนี และขอ้กําหนดสว่นบคุคล MC 
เกี ยวกับบรกิารโลจสิตกิส ์MC ที สั งซื อผา่นบรกิาร UPS My Choice® (ยกเวน้ขอ้กําหนดของขอ้ที  9.5(f) 
สทิธิ ของผูใ้ชข้ ั นสุดทา้ย)  ใหย้ดึตามขอ้กําหนดสว่นบุคคล MC เป็นสําคัญ  
บรกิารบรหิารจัดการขอ้มูลทั งหมดที จัดใหผ้า่นบรกิาร UPS My Choice® 
นั นมใีหบ้รกิารภายใตข้อ้กําหนดและเงื อนไขของขอ้ตกลงนี  และคําอธบิายของบรกิารดังกล่าวที หนา้แรกของ UPS 
My Choice® มใีหบ้รกิารที  UPS.com ซึ งมผีลบังคับใชใ้นเวลาที ใหบ้รกิาร 
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(ii) สิ งจูงใจ เครดติ และรางวลั  เมื อคณุใชบ้รกิาร UPS My Choice® 
เพื อจัดการการขนสง่ คณุอาจไดร้ับตัวเลอืกสิ งจูงใจสําหรับการเลอืกบรกิารโลจสิตกิสบ์างอย่าง 
รวมถงึการเปลี ยนแปลงตําแหน่งที อยูใ่นการจัดสง่ของคุณ หรอืระดับของบรกิาร ("สิ งจูงใจ")  เมื อคณุเลอืกสิ งจูงใจ 
คณุอาจไดร้ับเครดติจากบรกิารโลจสิตกิสท์ี ดําเนนิการเสร็จสิ นของสิ งจูงใจ ("เครดติ") 
สิ งจูงใจจะแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยต่างๆ เชน่ การเปลี ยนแปลงตําแหน่งที อยูแ่ละระดับของบรกิาร  
คณุไม่สามารถแลกสิ งจูงใจเป็นเงนิสดได ้
และสามารถแลกรับเป็นของขวัญหรอืบัตรมลูคา่ที จัดเก็บไดใ้นมลูคา่ที เทยีบเทา่หรอืเทยีบเท่าโดยประมาณเท่านั น 
("รางวัลตัวเลอืกของฉัน")  รางวัลตัวเลอืกของฉันจะแลกรับไดผ้า่นเว็บไซตท์ี ดําเนนิการโดยผูข้ายที เราวา่จา้ง 
(“เว็บไซตผ์ูข้าย”) การเขา้ถงึและการใชเ้ว็บไซตผ์ูข้ายเพื อจัดการและแลกรับรางวัลตัวเลอืกของฉัน 
จะเป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื อนไขที ประกาศไวข้องผูข้าย ซึ งดไูดจ้ากเว็บไซตผ์ูข้าย  
รางวัลตัวเลอืกของฉันแตล่ะรางวัลอาจจะอยูภ่ายใตข้อ้กําหนดและเงื อนไขเพิ มเตมิของรา้นคา้บคุคลที สามที เขา้ร่วม
โปรแกรมรางวัลตัวเลอืกของฉันดังกล่าว ในการตรวจสอบขอ้กําหนดและเงื อนไขของรา้นคา้ดังกล่าว 
โปรดคลกิลงิก ์"ขอ้กําหนดและเงื อนไข" บนหนา้รายละเอยีดของรางวัลตัวเลอืกของฉัน 
รางวัลตัวเลอืกของฉันอาจเปลี ยนแปลงไดทุ้กเมื อ 
และคณุตอ้งใชเ้ครดติสําหรับรางวัลตัวเลอืกของฉันที มอียูใ่นปัจจุบัน  UPS 
อาจกําหนดใหค้ณุแลกเปลี ยนเครดติของรางวัลตัวเลอืกของฉันได ้เมื อคณุมเีครดติสะสมถงึมูลคา่ที กําหนดไว ้ 
หากคณุยกเลกิการสมัครใชบ้รกิาร UPS MY CHOICE® 
คณุจะถกูรบิเครดติทั งหมดที ยังไมไ่ดแ้ปลงเป็นรางวัลตัวเลอืกของฉัน  UPS 
อาจยกเลกิหรอืระงับสิ งจูงใจที เป็นคณุลักษณะของบรกิาร UPS My Choice® ไดทุ้กเมื อ  
คณุจะไดร้ับแจง้ถงึการยตุหิรอืการระงับสิ งจูงใจใดๆ และในกรณีของการยตุ ิ
คณุจะไดร้ับแจง้ถงึวธิกีารขอแลกรับรางวัลจากเครดติที คงเหลอืใดๆ ในขั  นสดุทา้ย 
เมื อมกีารบอกเลกิขอ้ตกลงฉบับนี หรอืสทิธขิองคณุในการเขา้ถงึและใชบ้รกิาร UPS My Choice® 
คณุจะไดร้ับแจง้คําแนะนําเกี ยวกับการแลกรับรางวัลจากเครดติที คงเหลอืใดๆ ในขั  นสดุทา้ย เมื อครบหก (6) 
เดอืนหลังจากบอกเลกิขอ้ตกลงฉบับนี หรอืสทิธขิองคณุในการเขา้ถงึและใชบ้รกิาร UPS My Choice® 
คณุจะไมส่ามารถแลกรางวัลจากเครดติที คงเหลอืใดๆ ในขั  นสดุทา้ยไดอ้กี 

(d) คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย   คุณตกลงที จะชําระคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายใด ๆ 
ที กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดสว่นบุคคลของ MC หรอืขอ้กําหนด MC4B (รวมเรยีกวา่ “ขอ้กําหนด MC”) 
ที เกี ยวขอ้งกับบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice®  (เชน่ คา่ธรรมเนียมการเป็นสมาชกิ UPS My 
Choice® Premium และการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® for Business Premium) และบรกิารโลจสิตกิส ์
MC ที คณุสั งซื อหรอืเขา้ถงึผา่นบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณิชย ์UPS My Choice® ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชกิ 
UPS My Choice® Premium และการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® for Business Premium 
จะตอ้งชําระลว่งหนา้และจะไม่มกีารคนืเงนิทั  งหมดหรอืบางสว่นไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม เพื อความชดัเจน 
หากค่าธรรมเนียมรายปีการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® Premium และการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® 
for Business Premium มกีารปรับลดลง คณุจะไมม่สีทิธิ ไดร้ับเงนิคนื การคนืเงนิ และ/หรอืการชําระเงนิคนือื น ๆ 
ทั  งหมดหรอืบางสว่นอันเป็นผลมาจากการปรับลดนั น ๆ ทาง UPS 
อาจมอบหมายความรับผดิชอบในการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® Premium 
และการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® for Business Premium ใหกั้บบรษัิทในเครอื  หน่วยงาน MC 
ที เกี ยวขอ้งอาจเปลี ยนแปลงคา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ที ใชสํ้าหรับบรกิารโลจสิตกิส ์MC 
ไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ภายใตข้อ้กําหนดการบอกกลา่วใด ๆ ที บังคับใชต้ามกฎหมาย  
จะไมม่กีารประเมนิคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายเพิ มเตมิหากบรกิารโลจสิตกิส ์MC ไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้ 
บรกิารโลจสิตกิส ์MC ที สั งซื อผา่นบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice®  
ซึ งเกี ยวขอ้งกับค่าธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ่้ายเพิ มเตมิหรอืการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® Premium 
หรอืคา่ธรรมเนียมการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® for Business Premium 
อาจชําระโดยวธิกีารชําระเงนิที มใีหเ้ลอืก โดยลงชื อเขา้ใชบั้ญช ีUPS ของคณุผา่น UPS.com (เชน่ 
บัตรชําระเงนิหรอืบัญช ีUPS) เพื อเขา้ถงึการตั  งคา่โปรไฟลบั์ญชขีองคณุและเลอืกตัวเลอืกการชําระเงนิ  
คณุอนุญาตให ้UPS หรอืผูไ้ดร้ับมอบหมายใหเ้รยีกเก็บเงนิจากบัตรชําระเงนิหรอืวธิกีารชําระเงนิอื น ๆ 
ที เลอืกไวใ้นสว่นตัวเลอืกการชําระเงนิของโปรไฟลบั์ญช ีUPS 
ของคณุสําหรับค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมที เกี ยวขอ้งทั งหมดสําหรับบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My 
Choice®  และบรกิารโลจสิตกิส ์MC ที สั งซื อผา่นบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice® 
และเพื อเรยีกเก็บเงนิจํานวนดังกลา่วกับวธิกีารชําระเงนินั นตอ่ไปจนกว่าคณุจะเพกิถอนการอนุญาตของคณุ  
คณุสามารถเปลี ยนวธิกีารชําระเงนิหรอืเพกิถอนการอนุญาตของคณุไดโ้ดยเลอืกสว่นตัวเลอืกการชําระเงนิในโปรไฟ
ลบั์ญช ีUPS ของคณุและทําการเปลี ยนแปลงใด ๆ ตามตอ้งการ  อาจใชเ้วลานานถงึ 10 
วันในการดําเนนิการเปลี ยนแปลงหรอืเพกิถอนการอนุมัตกิารชําระเงนิของคุณ 

(e) คณุสมบัตขิอง UPS My Choice®  คณุสมบัตขิองบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์
UPS My Choice® และบรกิารโลจสิตกิส ์MC อาจแตกต่างกันไปตามสถานที อยูอ่าศัยของคณุ 
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วธิกีารลงทะเบยีนของคณุ ขอ้มูลที คณุไดใ้หไ้ว ้และขอ้ตกลงของคณุตามขอ้กําหนดและเงื อนไขที บังคับใช ้ ดังนั น 
UPS อาจใหก้ารเขา้ถงึคณุสมบัตบิางอยา่งของบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice® 
และบรกิารโลจสิตกิส ์MC บางอยา่ง (ตัวอยา่งเชน่ คุณอาจถกูจํากัดใหร้ับการแจง้เตอืนการสง่พัสดภุัณฑท์างอเีมล)  
คณุอาจจําเป็นตอ้งใหก้ารยนืยันตัวตนที เพยีงพอกอ่นที คณุจะสามารถเขา้ถงึบัญชสํีาหรับบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพ
าณชิย ์UPS My Choice® หรอืคณุสมบัตบิางอยา่งของบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice® 
และบรกิารโลจสิตกิส ์MC ของคณุได ้(ตัวอยา่งเชน่ ความสามารถในการเปลี ยนเสน้ทางการจัดสง่ไปยังที อยู่อื น) 
คณุสมบัตเิฉพาะของบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice® และบรกิารโลจสิตกิส ์MC 
ที มใีหบ้รกิารแกคุ่ณไดแ้กบ่รกิารที แสดงเมื อคณุเขา้สูร่ะบบบัญชขีองบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My 
Choice® ของคณุ  

คณุสามารถหยดุใชบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice® 
ไดต้ลอดเวลาและอาจยตุกิารเป็นสมาชกิสําหรับบรกิารสว่นบุคคลและเชงิพาณิชย ์UPS My Choice® 
ของคณุไดต้ลอดเวลาโดยเขา้สูร่ะบบบัญชสีว่นบุคคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice® 
ของคณุเพื อเขา้ถงึการตั  งคา่ UPS My Choice® ของคณุ แลว้เลอืกการจัดการสถานะสมาชกิของฉัน 
และเลอืกที จะยกเลกิการเป็นสมาชกิของคณุ  นอกจากนี  
คณุอาจยตุบัิญชกีารเป็นสมาชกิสําหรับบรกิารสว่นบุคคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice® 
ของคณุโดยตดิต่อหมายเลขตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ในทอ้งถิ นของคณุที เผยแพร่ทางออนไลนท์ี  UPS.com 
อยา่งไรก็ตาม UPS จะไม่คนืเงนิทั  งหมดหรอืบางสว่นสําหรับค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® 
Premium หรอืการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® for Business Premium 
ทั  งหมดหรอืบางสว่นเมื อมกีารยกเลกิ 

(f) บรกิารโลจสิตกิส ์MC หน่วยงาน MC4B ที เกี ยวขอ้งหรอืหน่วยงานสว่นบคุคลของ MC 
(รวมเรยีกวา่ "หน่วยงาน MC") 
สงวนสทิธิ ในการปฏเิสธที จะใหบ้รกิารและขอสงวนสทิธิ ในการปฏเิสธใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์MC 
หากมกีารพจิารณาตามดุลยพนิจิของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีวและไม่จํากัดวา่การกระทําเชน่นั นจะกอ่ใหเ้กดิความเสี ยงตอ่ 
UPSI พนักงานของตน การปฏบัิตงิานของตน หรอืบคุคลที สามใด ๆ  
 

(i) คําขอเปลี ยนแปลงการจดัสง่ UPS อาจใหส้มาชกิ UPS My Choice 
เขา้ถงึบรกิารคําขอเปลี ยนแปลงการจัดสง่ คําอธบิายของบรกิารคําขอเปลี ยนแปลงการจัดสง่ 
รวมถงึคา่ธรรมเนียมและสว่นลดที เกี ยวขอ้ง (ถา้ม)ี ที คุณสามารถดไูดท้ี ขอ้กําหนด MC ของคณุ 
คา่ธรรมเนียมสมาชกิ UPS My Choice 
สําหรับบรกิารคําขอเปลี ยนแปลงการจัดสง่จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมื อมกีารสง่คําขอเปลี ยนแปลงการจัดสง่ผา่นบัญชสีมาชกิ 
UPS My Choice ของคณุที  UPS.com และบรกิารคําขอเปลี ยนแปลงการจัดสง่จะดําเนนิการระหวา่งสมาชกิ UPS 
My Choice ที ถกูตอ้ง หากคําขอเปลี ยนแปลงการจัดสง่ใด ๆ 
กําหนดใหต้อ้งโอนหรอืจัดสง่ของที อยูน่อกเหนือพื นที จัดสง่เดมิสําหรับที อยูผู่ร้ับมอบเดมิ 
(ที อยู่จัดสง่เดมิระบโุดยผูจั้ดสง่) หรอืระดับบรกิารที สงูกว่าระดับที เลอืกโดยผูจั้ดสง่ ค่าขนสง่เพิ มเตมิ 
(รวมถงึคา่ธรรมเนียมพเิศษที เกี ยวขอ้ง) จะใชต้ามที กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของ MC ดว้ย คา่ขนสง่ (ถา้ม)ี 
จะถกูคํานวณตามอัตราที ใชร้ะหวา่งที อยู่ผูร้ับเดมิและที อยูเ่ปลี ยนเสน้ทางในจํานวนที ระบเุกี ยวกับคําขอของคณุ 
เนื องจากลักษณะของคําขอเปลี ยนแปลงการจัดสง่ 
การรับประกันเวลาเดมิของการจัดสง่และการรับประกันบรกิารของ UPS/การรับประกันการคนืเงนิ 
(ในขอบเขตที หน่วยงาน MC ที เกี ยวขอ้งมอียูใ่นสถานที ของคุณหรอืประเทศ/เขตแดนที พํานักของคณุ) 
จะไมม่ผีลบังคับใชกั้บของที ตอ้งจัดสง่ สูบ่รกิารขอเปลี ยนแปลงการจัดสง่ 
คา่ธรรมเนียมที เกี ยวขอ้งในฐานะสมาชกิของ UPS My Choice 
สําหรับคําขอเปลี ยนแปลงการจัดสง่จะปรากฏในใบแจง้หนี ของคณุ 
แตอ่าจมกีารแสดงค่าธรรมเนียมอื นเมื อสง่คําขอเปลี ยนแปลงการจัดสง่ 

A. การจดัสง่ไปยงัตําแหน่งของ UPS Access Point  ตําแหน่งของ 
UPS Access Point เป็นธรุกจิที เป็นเจา้ของและดําเนนิการโดยอสิระซึ ง UPS กําหนดใหผู้ร้ับหรอืผูร้ับอื น ๆ 
สามารถรับพัสดภุัณฑไ์ดใ้นพื นที หรอืประเทศ/เขตแดนที อยู่อาศัยของคณุ การจัดสง่ไปยังตําแหน่งของ Access 
Point เป็นบรกิารโลจสิตกิส ์MC ที เปลี ยนที อยูเ่พื อจัดสง่พัสดุภัณฑท์ี สง่ถงึคณุไปยังตําแหน่ง Access Point ของ 
UPS ที อยูใ่กลค้ณุ พัสดภุัณฑท์ี อาจไดร้ับสําหรับการจัดสง่ที ตําแหน่งของ UPS Access Point ขึ นอยู่กับขอ้จํากัด 
ซึ งรวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงนํ าหนักและขนาด และมูลคา่จรงิ 
และมลูคา่ตามที กําหนดไวใ้นคําแนะนําเกี ยวกับตําแหน่งของ UPS Access Point ที  UPS.com กอ่นทิ งการจัดสง่ใด 
ๆ ที ตําแหน่งของ UPS Access Point ถงึคณุหรอืผูร้ับที ไดร้ับอนุญาตอื น 
คณุหรอืผูร้ับที ไดร้ับอนุญาตจะตอ้งทําการตรวจสอบชื อและที อยูข่องผูร้ับอย่างเพยีงพอและระบถุงึผูร้ับที ไดร้ับอนุญ
าต ซึ งรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง 
การใหบั้ตรประจําตัวที ออกโดยรัฐบาลตามขอบเขตที อนุญาตภายใตก้ฎหมายที บังคับใช ้
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แมว้า่ในบางเขตอํานาจศาล คุณอาจไมจํ่าเป็นตอ้งทําเชน่นั นภายใตก้ฎหมายที บังคับใช ้
ซึ งการจัดสง่จะถูกสง่ไปยังผูร้ับที ไดร้ับอนุญาตรายอื น (นอกเหนือจากคณุ) 
คณุรับรองและรับประกันวา่คณุจะตอ้งแจง้และไดร้ับความยนิยอมจากผูร้ับที ไดร้ับอนุญาตวา่ขอ้มลูสว่นบุคคลใด ๆ 
ที มอบใหแ้ก ่UPS จะถกูประมวลผลโดย UPS 
เพื อจุดประสงคใ์นการตรวจสอบตัวตนและการอนุญาตและอาจถกูถา่ยโอนไปยังประเทศอื นนอกเหนือจากประเทศห
รอืดนิแดนที  UPS ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูไวใ้นตอนแรก 

แมจ้ะมกีารกลา่วถงึขา้งตน้ก็ตาม การเขา้ตําแหน่งของ UPS Access Point 
เป็นความเสี ยงของคณุเอง  ความรับผดิใด ๆ ของ UPS สําหรับพัสดภุัณฑท์ี สญูหาย 
เสยีหายหรอืลา่ชา้ที สง่ไปยังตําแหน่งของ UPS Access Point อยูภ่ายใตข้อ้จํากัดที ระบุไวใ้นที นี และในขอ้กําหนด 
MC ที เกี ยวขอ้ง  สําหรับคํารอ้งขอใหไ้ปรับที ตําแหน่งของ UPS Access Point พัสดภุัณฑจ์ะถกูเก็บไวเ้ป็นเวลาสบิ 
(10) วัน (ยกเวน้ในสหรัฐอเมรกิา แคนาดา เม็กซโิก และเปอรโ์ตรโิก โดยที จะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลาเจ็ด (7) วัน) 
กอ่นที พัสดภุัณฑด์ังกล่าวจะถกูสง่กลับไปยังผูส้ง่ 
(คา่ขนสง่จะถกูประเมนิไปยังผูส้ง่หากพัสดภุัณฑถ์กูสง่คนืไปยังผูส้ง่)  

(ii) การรบัแบบพรอ้มใหบ้รกิาร UPS 
จะใหก้ารจัดสรรการรับแบบพรอ้มใหบ้รกิารโดยไม่คดิค่าใชจ่้ายเพิ มเตมิใหกั้บสมาชกิ UPS My Choice for 
Business Premium ดขูอ้กําหนด MC4B 
ของคณุสําหรับรายละเอยีดเกี ยวกับการรับแบบพรอ้มใหบ้รกิารและการจัดสรรของคณุ 
เพื อใหม้คีณุสมบัตเิป็นการรับแบบพรอ้มใหบ้รกิารภายในการจัดสรรของคุณ 
ตอ้งสั งซื อการรับแบบพรอ้มใหบ้รกิารโดยใชแ้ดชบอรด์ของ UPS My Choice for Business ที  ups.com 
และดําเนนิการในระหว่างการเป็นสมาชกิ UPS My Choice for Business Premium ที ถกูตอ้ง 
เมื อสั งซื อการรับแบบพรอ้มใหบ้รกิาร ค่าธรรมเนียมจะปรากฏขึ น 
หากคําสั งซื อของคณุเขา้เกณฑภ์ายในการจัดสรรของคณุ เมื อดําเนนิการแลว้ 
จะถกูนําไปใชกั้บการจัดสรรของคณุและคา่ธรรมเนียมทั งหมดจะถกูลบออกเมื อออกใบแจง้หนี  

(iii) กรอบเวลาในการจดัสง่ UPS อาจใหก้รอบเวลาการจัดสง่โดยประมาณใหส้มาชกิ 
UPS My Choice (โดยทั วไปคอืกรอบเวลาสี ชั วโมง) สําหรับการจัดสง่ขาเขา้ การที  UPS 
กําหนดกรอบเวลาการจัดสง่โดยประมาณนั นไมไ่ดร้ับประกันการจัดสง่ของในระหว่างกรอบเวลาดังกลา่ว UPS 
อาจใหส้มาชกิสว่นบุคคลของ UPS My Choice สามารถเลอืกกรอบเวลาการจัดสง่สองชั วโมงสําหรับการจัดสง่ได ้
หากกรอบเวลาที คณุเลอืกไดร้ับการยนืยันโดย UPS UPS รับประกันวา่จะจัดสง่สนิคา้ในกรอบเวลาที เลอืก หาก UPS 
ไมส่ามารถจัดสง่ของไดก้อ่นสิ นสดุกรอบเวลาที ไดร้ับการยนืยัน ทางแกไ้ขเพยีงอยา่งเดยีวของคณุคอื UPS 
จะไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมสําหรับการจัดสง่ในกรอบเวลาที ยนืยัน UPS จะไมร่ับผดิชอบต่อความเสยีหายใด ๆ 
อันเนื องมาจากความลม้เหลวในการจัดสง่ของกอ่นสิ นสดุกรอบเวลาที ไดร้ับการยนืยัน 

(iv) การอนุญาตสมาชกิในครวัเรอืน  คณุสมบัตกิารอนุญาตสมาชกิในครัวเรอืนของ 
UPS My Choice®ชว่ยใหค้ณุแบง่ปันผลประโยชนข์องคณุภายใตบ้รกิาร UPS My Choice® กับสมาชกิคนอื น ๆ 
ในครัวเรอืนของคณุ  
สมาชกิในครัวเรอืนคอืบคุคลที อาศัยอยูต่ามที อยูเ่ดยีวกับคณุมนีามสกลุเดยีวกับคณุและเกี ยวขอ้งกับคณุ  
ตามขอบเขตที  UPS ใหบ้รกิารในสถานที หรอืประเทศ/เขตแดนที คณุอยูอ่าศัย 
คณุอาจไดร้ับอนุญาตใหเ้พิ มสมาชกิในครัวเรอืน เมื อใชบ้รกิารโลจสิตกิส ์MC 
สําหรับพัสดภุัณฑท์ี สง่ถงึสมาชกิในครัวเรอืนที เกี ยวขอ้งกับการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® ของคณุ 
คณุรับรองและรับประกันวา่คณุไดร้ับอนุญาตจากสมาชกิในครวัเรอืนดังกลา่วเพื อทํากจิกรรมที เกี ยวขอ้งกับการจัดสง่
ของสมาชกิในครัวเรอืน รวมถงึการดคูวามคบืหนา้ของการจัดสง่ การตั  งคา่การแจง้เตอืนการจัดสง่ 
และการระบคํุาสั งในการจัดสง่  
คณุตกลงวา่คณุมหีนา้ที ตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากสมาชกิครัวเรอืนแตล่ะคนกอ่นที คณุจะเพิ มสมาชกิในครัวเรอืนดัง
กลา่วกับการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® 
ของคณุและแบง่ปันชื อและที อยูข่องสมาชกิในครวัเรอืนดังกลา่วใหกั้บ UPS 

(v) การอนุญาตใหฝ้ากไว ้ณ สถานที  บรกิารโลจสิตกิสก์ารอนุญาตใหฝ้ากไว ้ณ 
สถานที  ของ UPS My Choice® 
อนุญาตใหค้ณุกําหนดสถานที ที คณุตอ้งการใหพ้นักงานขับรถของเราสง่มอบพัสดขุองคณุ  
ตามขอบเขตที ใหบ้รกิารโดยหน่วยงาน MC ในสถานที หรอืประเทศ/เขตแดนที คณุอยู่อาศัย 
หากคณุเลอืกบรกิารฝากไว ้ณ สถานที  และระบุวา่พัสดจุะถกูจัดสง่ไวกั้บบคุคลใดบคุคลหนึ ง 
หรอืหากคณุเลอืกบรกิารฝากไวกั้บเพื อนบา้น ฝากไวกั้บธรุกจิใกลเ้คยีงหรอืการปลอ่ยพัสดโุดยมลีายเซ็นอนุญาต 
คณุยอมรับวา่การสง่มอบพัสดตุามคําสั งของคณุจะถอืเป็นการจัดสง่แลว้  
คณุยอมรับความรับผดิชอบต่อความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของพัสด ุรวมถงึความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ 
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ที เกดิจากพัสดแุมกั้บบุคคลที สามหลังจากที สง่มอบพัสดตุามคําสั งของคณุหรอืในกรณีบรกิารปลอ่ยพัสดโุดยมลีายเ
ซ็นอนุญาต โดยขึ นอยู่กับดลุยพนิจิของผูร้ับ  การฝากไว ้ณ 
สถานที อาจไมม่ใีหบ้รกิารหากผูจั้ดสง่ไดร้ะบุวา่จําเป็นตอ้งมลีายมอืชื อของผูใ้หญ่สําหรับพัสดขุองคณุหรอืหากผูจั้ด
สง่ไดย้กเวน้วา่เป็นตัวเลอืกการจัดสง่ 

(A). การอนุญาตใหฝ้ากไวก้บัเพื อนบา้นและฝากไวก้บัธุรกจิใกลเ้คี
ยง บรกิารโลจสิตกิสฝ์ากไวกั้บเพื อนบา้นของ UPS My Choice® และฝากไวกั้บธรุกจิใกลเ้คยีงของ UPS My 
Choice® for Business 
ชว่ยใหค้ณุไดร้ับพัสดขุองคณุที ทิ งไวกั้บเพื อนบา้นหรอืกจิการภายในระยะทางใกล/้จํากัดที สามารถเดนิถงึจากที อยู่
ผูร้ับเดมิ  หน่วยงาน MC 
ที เกี ยวขอ้งอาจเลอืกที จะใหทํ้าตามหรอืไม่ทําตามคําขอของบรกิารโลจสิตกิสฝ์ากไวกั้บเพื อนบา้นของ UPS My 
Choice® หรอืฝากไวกั้บธรุกจิใกลเ้คยีงของ UPS My Choice® for Business 
ตามดลุยพนิจิของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีวและไม่จํากัด หากคณุเลอืกบรกิารโลจสิตกิสฝ์ากไวกั้บเพื อนบา้นของ UPS 
My Choice® หรอืฝากไวกั้บธรุกจิใกลเ้คยีงของ UPS My Choice® for Business สําหรับพัสด ุ
(เทา่ที มใีหบ้รกิารโดยหน่วยงาน MC ที เกี ยวขอ้งในสถานที หรอืประเทศ/เขตแดนที อยูอ่าศัยของคณุ) 
จะมขีอ้กําหนดดังต่อไปนี : (i) UPS 
จะขอใหค้ณุใหข้อ้มลูเกี ยวกับเพื อนบา้น/กจิการในละแวกบา้นของคณุอยา่งนอ้ยต่อไปนี : 
ชื อของบรษัิทหรอืชื อผูต้ดิต่อและที อยู ่(ii) 
คณุยอมรับวา่คณุมหีนา้ที ตอ้งแจง้เพื อนบา้น/กจิการในละแวกบา้นที คณุเสนอว่าขอ้มูลของพวกเขาจะถกูประมวลผล
เพื อวัตถปุระสงคใ์นการจัดสง่พัสดขุองคณุและเพื อขอความยนิยอมจากเพื อนบา้น/กจิการในละแวกบา้นกอ่นที จะแบ่
งปันขอ้มลูระบตุัวตนของเพื อนบา้น/กจิการในละแวกบา้นดังกลา่วกับ UPS และอนุญาตให ้UPS และหน่วยงาน MC 
สามารถตดิตอ่กับเพื อนบา้น/กจิการในละแวกบา้นดังกล่าว และ (iii) 
คณุรับรองและรับประกันวา่คณุไดร้ับอนุญาตจากเพื อนบา้น/กจิการในละแวกบา้นดังกล่าวเพื อแบง่ปันรายละเอยีดดัง
กลา่ว  คณุยังคงรับผดิชอบตอ่ขอ้มลูที คณุใหร้วมถงึขอ้มลูใด ๆ 
ที เกี ยวขอ้งกับเพื อนบา้น/กจิการในละแวกบา้นของคุณ  นอกจากนี  
คณุยังตอ้งแจง้เพื อนบา้น/กจิการในละแวกบา้นที คณุแจง้ชื อว่า (i) หน่วยงาน MC 
เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูของขอ้มลูสว่นบคุคลของเพื อนบา้น/กจิการในละแวกบา้นดังกล่าวซึ งจะดําเนนิการโดยหน่วยงา
น MC เพื อวัตถุประสงคข์า้งตน้ และ (ii) 
เพื อนบา้น/กจิการในละแวกบา้นดังกล่าวมสีทิธิ ในการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง  
หากคณุไดร้ับแจง้จาก UPS 
หรอืเพื อนบา้น/กจิการในละแวกบา้นของคุณวา่เพื อนบา้น/กจิการในละแวกบา้นไม่ประสงคท์ี จะรับพัสดุสําหรับคณุ 
UPS จะดําเนนิการตามขั  นตอนที เหมาะสมตามที มอียูสํ่าหรับ UPS ในเวลานั นเพื อใหห้น่วยงาน MC 
ที เกี ยวขอ้งปฏบัิตติามคําขอนี    

(B). การอนุญาตใหป้ลอ่ยการจดัสง่พสัดทุี อนุญาต 
บรกิารโลจสิตกิสก์ารอนุญาตใหป้ลอ่ยการจัดสง่พัสดทุี อนุญาตของ UPS My Choice® เป็นบรกิารโลจสิตกิส ์MC 
ที ชว่ยใหค้ณุสามารถอนุญาตหน่วยงาน MC 
ในการจัดสง่พัสดโุดยไมม่ลีายมอืชื อสําหรับการจัดสง่เมื อบุคคลที ไดร้ับอนุญาตไมส่ามารถลงลายมอืชื อดว้ยตนเอง
ได ้ เมื อเลอืกบรกิารปล่อยการจัดสง่พัสดุที อนุญาต คณุอนุญาตโดยชัดแจง้ใหห้น่วยงาน MC 
สง่พัสดทุี สง่ถงึคณุตามที อยูข่องคณุเมื อไมม่ผีูใ้ดไดร้ับการจัดสง่ 
และคณุรับรองและรับประกันวา่คณุไดร้ับอนุญาตอยา่งถูกตอ้งเพื ออนุญาตใหส้ง่มอบพัสด ุณ ตําแหน่งที เลอืก  
หน่วยงาน MC จะพยายามจัดสง่เพยีงครั  งเดยีวและจะไมร่ับลายมอืชื อเมื อทําการจัดสง่  
บันทกึการจัดสง่ของหน่วยงาน MC ถอืเป็นหลักฐานของการจัดสง่ที ชดัเจน  
เมื อเลอืกบรกิารปล่อยการจัดสง่พัสดุที อนุญาต คณุยอมรับว่าจะมกีารสง่พัสด ุณ สถานที ที คุณไดต้กลงไว ้ 
คณุยอมรับความรับผดิชอบและความรับผดิที ตามมาสําหรับความสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อพัสด ุ
รวมถงึการสญูเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ ที เกดิจากพัสดแุมกั้บบคุคลที สามหลังจากที มกีารสง่ตามที อยู ่ หน่วยงาน 
MC 
จะคงไวซ้ึ งดลุยพนิจิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวและไมจํ่ากัดในการทําตามคํารอ้งขอใหป้ล่อยการจัดสง่พัสดุที อนุญาตของคณุ 
(และอาจไมก่ระทําเชน่นั นเนื องจากเงื อนไขการจัดสง่ เชน่ 
สภาพอากาศที เลวรา้ยหรอืความกังวลดา้นความปลอดภัย)  
การปลอ่ยการจัดสง่พัสดทุี อนุญาตอาจไมม่ใีหบ้รกิารหากผูจั้ดสง่ไดร้ะบุวา่จําเป็นตอ้งมลีายมอืชื อของผูใ้หญสํ่าหรับ
พัสดขุองคณุหรอืหากผูจั้ดสง่ไดย้กเวน้วา่เป็นตัวเลอืกการจัดสง่ 

(vi) การรวมพสัดภุณัฑ ์คุณอาจเลอืกที จะสั งให ้UPS 
พักการจัดสง่ของคณุอยา่งนอ้ยหนึ งรายการเพื อรวบรวมและจัดสง่ในวันเดยีวกันไปยังที อยูเ่พื อจัดสง่ UPS My 
Choice® ของคณุที ไดล้งทะเบยีนการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® ของคณุไว ้
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(vii) การยบัย ั งการจดัสง่ UPS อาจใหส้มาชกิ UPS My Choice for Business 
เขา้ถงึบรกิารโลจสิตกิสย์ับยั  งการจัดสง่ คําอธบิายของบรกิารโลจสิตกิสยั์บยั  งการจัดสง่ รวมถงึคา่ธรรมเนียม 
ที เกี ยวขอ้งและสว่นลด (ถา้ม)ี ที มใีหค้ณุในขอ้กําหนด MC ของคณุ ค่าธรรมเนียมสมาชกิ UPS My Choice for 
Business สําหรับบรกิารโลจสิตกิสย์ับยั  งการจัดสง่จะใชไ้ดเ้ฉพาะกับคณุเมื อสง่คําขอการยับยั  งการจัดสง่ 
ผา่นบัญชสีมาชกิ UPS My Choice ของคณุที  ups.com และบรกิารโลจสิตกิสยั์บยั  งการจัดสง่จะดําเนนิการระหว่าง 
ที การเป็นสมาชกิ UPS My Choice ยังคงใชไ้ด ้คา่ธรรมเนียมที เกี ยวขอ้งในฐานะสมาชกิ UPS My Choice 
สําหรับบรกิารโลจสิตกิสย์ั  บยั  งการจัดสง่จะแสดงในใบแจง้หนี ของคณุ แตอ่าจมกีารแสดงค่าธรรมเนียมอื นเมื อสง่ 
คําขอเปลี ยนแปลงการจัดสง่ 

(viii) การแจง้เตอืนกอ่นมาถงึ UPS อาจจัดใหม้กีารแจง้เตอืนกอ่นมาถงึแกส่มาชกิ 
UPS My Choice for Business การแจง้เตอืนกอ่นมาถงึคอืขอ้ความหรอือเีมลแจง้เตอืนของการจัดสง่พัสด ุ
ที ใกลจ้ะมาถงึซึ งสง่ในเวลาที ถกูกําหนดกอ่นการจัดสง่พัสดโุดยประมาณ (เชน่ 15, 30, 45 และ 60 นาท ี
กอ่นการจัดสง่โดยประมาณ) UPS ไมร่ับประกันวา่พัสดุจะมาถงึภายในหรอืตามเวลาจัดสง่โดยประมาณ 
ของการแจง้เตอืนกอ่นเดนิทางมาถงึ การจัดสง่บางรายการอาจไมเ่ขา้เกณฑสํ์าหรับการแจง้เตอืนกอ่นมาถงึ 
ตัวอยา่งเชน่ การแจง้เตอืนกอ่นมาถงึจะไม่สามารถใชไ้ดสํ้าหรับพัสด ุSurePost ของ UPS และพัสดใุด ๆ ที  UPS 
ไมส่ามารถกําหนดเวลาการสง่มอบได ้จะไมม่กีารแจง้เตอืนกอ่นมาถงึหากไมม่กีารมองเห็นพัสดขุาเขา้ 

(ix) กรอบเวลาการจดัสง่โดยประมาณ UPS อาจใหก้รอบเวลาการจัดสง่ 
โดยประมาณแกส่มาชกิ UPS My Choice for Business กรอบเวลาการจัดสง่โดยประมาณคอืการประมาณ 
สําหรับการจัดสง่พัสดนุอกเหนือจากพัสดุที สมาชกิ UPS My Choice for Business เป็นผูร้ับ ซึ งไม่ไดจั้ดสง่ภายใต ้
ระดับบรกิารที มเีวลาจัดสง่ตามที กําหนด แต่ไมร่วมพัสดขุอง UPS SurePost UPS ไมร่ับประกันวา่พัสดุจะมาถงึ 
ภายในหรอืตามเวลาจัดสง่โดยประมาณของกรอบเวลาการจัดสง่โดยประมาณ พัสดุบางรายการอาจไมเ่ขา้เกณฑ ์
สําหรับการแจง้เตอืนกอ่นมาถงึ จะไมม่คีุณสมบัตกิรอบเวลาการจัดสง่โดยประมาณหากไมม่กีารมองเห็น 
พัสดขุาออก 

(x) การสนบัสนุนลูกคา้ที เพิ มขึ น UPS 
จะจัดใหม้กีารสนับสนุนลกูคา้ที เพิ มขึ นแกส่มาชกิ UPS My Choice for Business 
ผา่นทางหมายเลขโทรศัพทโ์ทรฟรทีี สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยใช ้PIN ที  UPS ใหไ้ว ้

(g) การตั งค่าการสื อสาร คณุสามารถแจง้ UPS 
เกี ยวกับการตั  งค่าของคณุสําหรับการสื อสารที สรา้งโดยบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice®  
(“การตั งคา่การสื อสาร”) โดยอัปเดตโปรไฟลบั์ญช ีUPS 

ของคณุเพื อใหส้อดคลอ้งกับการตั  งคา่การสื อสารของคณุ เมื อใชบ้รกิาร UPS My Choice® ในฐานะผูบ้รโิภค 
คณุอาจมสีทิธิ อื น ๆ ซึ งแตกตา่งกันไปตามเขตอํานาจศาล 

(h) การอนุญาตและการยนิยอม เมื อใชบ้รกิารสว่นบุคคลและเชงิพาณชิย ์UPS My 
Choice® เพื อสั งซื อบรกิารโลจสิตกิส ์MC คณุรับรองและรับประกันว่า (i) คณุคอื (A) ผูจั้ดสง่หรอื (B) 
ไดร้ับอนุญาตจากผูจั้ดสง่พัสดเุพื อ (I) เปลี ยนแปลง คําแนะนําในการจัดสง่ของผูจั้ดสง่ 
รวมถงึการเปลี ยนเสน้ทางการจัดสง่ของพัสดทุี ตอ้งจัดสง่ไปยังที อยูอ่ื น เพื ออนุญาตใหป้ลอ่ยพัสด ุ
เพื อเลื อนเวลาการจัดสง่ เพื อเปลี ยนแปลงบรกิารหรอืระดับบรกิารที เลอืกโดยผูจั้ดสง่ หรอืเพื อกําหนดการจัดสง่ใหม ่
และ (II) ไดร้ับการแจง้ลว่งหนา้และขอ้มลูการจัดสง่เกี ยวกับพัสด ุและ (ii) คณุไดร้ับการอนุญาต 
และความยนิยอมอื นใดทั งหมดที จําเป็นในการสั งซื อ ใช ้หรอืรับผลประโยชนข์องบรกิารโลจสิตกิส ์MC 

(i) การสละสทิธิ การคุม้ครองภายใตก้ฎหมายความลับทางไปรษณีย ์ 
คณุรับทราบว่าตัวเลอืกการจัดสง่บางอย่างที มอียู่ซึ งเป็นสว่นหนึ งของบรกิารโลจสิตกิส ์MC 
อาจนําไปสูข่อ้มลูที ไดร้ับการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายความลับทางไปรษณียท์ี บังคับใชใ้นเขตอํานาจศาลของคณุก
ลายเป็นที รูจั้กโดยบคุคลที สาม (ตัวอย่างเชน่ เพื อนบา้นที ไดร้ับพัสดภุัณฑท์ี สง่ถงึคณุ 
คณุอาจทราบขอ้เท็จจรงิที วา่คุณไดร้ับพัสดภุัณฑจ์ากผูส้ง่รายหนึ ง)  ตราบเท่าที คุณใชบ้รกิาร UPS My Choice® 
จะตอ้งหมายความว่าขอ้มลูที ไดร้ับการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายความลับทางไปรษณียใ์ด ๆ 
ที เกี ยวขอ้งกับพัสดุที สง่ถงึคณุหรอือาจเป็นที ทราบโดยบังเอญิแกบ่คุคลที สามเนื องจากทศิทางการจัดสง่ของคณุ 
คณุสละการคุม้ครองของคณุเท่าที เป็นไปไดภ้ายใตก้ฎหมายที ใชบั้งคับ 
ภายใตก้ฎหมายความลับทางไปรษณียเ์หลา่นี  
โดยคํานงึถงึการสง่มอบพัสดใุหค้ณุโดยการเลอืกคณุสมบัตดัิงกลา่วของบรกิาร UPS My Choice® 
หรอืบรกิารโลจสิตกิส ์MC 

(j) การจํากัดความรับผดิ คู่สญัญาตา่ง ๆ ของ UPS 
จะไม่ตอ้งรับผดิตอ่คุณสําหรับการสญูเสยี การเรยีกรอ้ง ความรับผดิหรอื ความเสยีหายใด ๆ ก็ตาม 
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ซึ งรวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงค่าเสยีหายทางตรง คา่เสยีหายทางออ้ม ค่าเสยีหายอันเป็นผลสบืเนื อง 
คา่เสยีหายพเิศษ หรอืค่าเสยีหายเชงิลงโทษ ไม่วา่จะเป็นไปตามสัญญาหรอือื น ๆ ก็ตาม 
ในสว่นที เกี ยวขอ้งกับทั งบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice® และบรกิารโลจสิตกิส ์MC 
ซึ งรวมถงึความรับผดิตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายตอ่พัสดภุัณฑ ์ การจัดสง่ที ไมถ่กูตอ้ง 
หรอืการสง่มอบที ลา่ชา้ การจัดสง่ตามหรอืขัดแยง้กับ   คําสั งของคณุ บรกิารตามคําสั งของคุณ 
หรอืเมื อไม่อาจปฏบัิตติามคําสั งของคณุได ้หน่วยงาน MC ภายใตข้อ้กําหนด MC 
ที เกี ยวขอ้งจะไมร่ับผดิชอบต่อการสญูเสยีทางเศรษฐกจิอย่างแทจ้รงิ เชน่ ค่าใชจ่้ายของวธิกีารขนสง่ทางเลอืกใด ๆ 
การสญูเสยีผลกําไร การขาดทุนจากโอกาสทางธรุกจิ หรอืการสญูเสยีรายได ้ 
การรับประกันบรกิาร/การรับประกันเงนิคนืของ UPS (ถงึขอบเขตที มใีหบ้รกิารโดยหน่วยงาน MC 
ที เกี ยวขอ้งในที ตั  งหรอืประเทศ/เขตแดนที คณุอยู่อาศัย) 
จะไมนํ่าไปใชกั้บพัสดภุัณฑท์ี เกี ยวขอ้งกับบรกิารโลจสิตกิส ์MC 
ซึ งรวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงการเปลี ยนแปลงในระดับบรกิาร  
การเรยีกรอ้งสทิธิ ทั  งหมดสําหรับการสญูเสยีหรอืความเสยีหายหรอืความลา่ชา้จะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงาน MC 
ทราบโดยปฏบัิตติามขอ้กําหนด MC ที เกี ยวขอ้งโดยผูส้ง่สนิคา้เดมิหรอืตามที กําหนดภายใตก้ฎหมายที เกี ยวขอ้ง  
ตามขอบเขตสงูสดุที กฎหมายอนุญาต คู่สญัญาต่าง ๆ ของ UPS จะไมร่ับผดิชอบตอ่การสญูเสยีที เกดิขึ นที  (I) 
มใิชเ่นื องจากความประมาทเลนิเลอ่ หรอื (II) เนื องจากเหตสุดุวสิัย (ซึ งกําหนดโดยกฎหมายที ใชบั้งคับ) 
ในสว่นที เกี ยวกับบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS MY CHOICE® และบรกิารโลจสิตกิส ์MC ต่าง ๆ  
ภายใตข้อบเขตสงูสดุที กฎหมายอนุญาต ไมว่า่ในกรณีใด ๆ คู่สญัญาตา่ง ๆ ของ UPS 
จะไมร่ับผดิชอบต่อการสญูเสยีใด ๆ ซึ งรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงการสญูเสยี การโจรกรรม การดัดแปลง 
การเขา้ถงึโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตหรอืการไดม้าซึ งขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุ หรอืการละเมดิความปลอดภัยอื นๆ 
การบุกรุก หรอืเหตกุารณ์ที เกี ยวขอ้งกับขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ ไมว่่าจะโดยบคุคลที สามหรอืบคุคลอื นๆ 
ที เกดิขึ นหรอืผลจากการใชโ้ดยมชิอบหรอืการสญูเสยีความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบุคคล 
(ซึ งรวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงการรักษาความปลอดภัยรหัสการเขา้ถงึหรอืขอ้มลูวันหยดุ) ที คณุให ้UPS 
และหน่วยงาน MC เพื อยอมใหบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณิชย ์UPS MY CHOICE® และบรกิารโลจสิตกิส ์MC 
ตา่ง ๆ แกค่ณุ 

(k) คา่สนิไหมทดแทน คณุตกลงที จะชดใช ้ป้องกัน และไมทํ่าอันตรายต่อผูส้ง่สนิคา้และ 
UPSI และเจา้หนา้ที  กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผูส้บืทอดและผูร้ับโอนสทิธิ จากการเรยีกรอ้งค่าใชจ่้าย หนี สนิ 
การดําเนนิการ ขั  นตอนการบังคับใช ้และการฟ้องรอ้งใดๆ หรอืลักษณะที เกดิขึ นจากหรอืเกี ยวขอ้งกับ (i) 
การใชง้านบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice® หรอืบรกิารโลจสิตกิส ์MC 
ที ไมเ่หมาะสมหรอืประมาทเลนิเลอ่ของคณุ (ii) 
การไม่ปฏบัิตติามกฎหมายหรอืขอ้บังคับที เกี ยวขอ้งหรอืขอ้กําหนดของ UPS หรอืหน่วยงาน MC 
ที ใชบั้งคับกับบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณิชย ์UPS My Choice® หรอืบรกิารโลจสิตกิส ์MC หรอื (iii) 
การที คณุไม่สามารถปฏบัิตติามขอ้กําหนดของขอ้ตกลงนี ที ใชบั้งคับกับบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My 
Choice® หรอืขอ้กําหนด MC ที เกี ยวขอ้งได ้

(l) บทบญัญตัเิฉพาะประเทศเพิ มเตมิ  

(i) ประเทศฝร ั งเศส  ถา้คณุใชบ้รกิาร UPS My Choice® ในประเทศฝรั งเศส: 

สทิธิ การเพกิถอน  ตามมาตรา L. 121-21-8, 12 ของประมวลผูบ้รโิภคของฝรั งเศส 
คณุไมม่สีทิธิ ในการเพกิถอน 

เขตอํานาจศาล  
ขอ้พพิาทและขอ้เรยีกรอ้งทั งหมดที เกดิขึ นระหวา่งคูส่ัญญาที เกี ยวขอ้งกับหรอืเกดิขึ นจากบรกิาร UPS My 
Choice® จะถกูสง่ไปยังศาลที พจิารณาภายใตเ้งื อนไขของกฎหมายที บังคับใช ้ ในกรณีอื น ๆ ทั งหมด 
คณุยอมรับวา่ขอ้พพิาทและการเรยีกรอ้งทั งหมดที เกดิขึ นระหว่างคูส่ัญญาจะถูกสง่ไปยังศาลของปารสี  
คณุทราบว่าในกรณีใดก็ตาม 
คณุสามารถขอความชว่ยเหลอืจากการไกลเ่กลี ยแบบดั  งเดมิหรอืรูปแบบการระงับขอ้พพิาทอื น ๆ 

(ii) ประเทศเยอรมน ีถา้คณุใชบ้รกิารสว่นบุคคลและเชงิพาณชิย ์UPS My 
Choice® ในประเทศเยอรมนี: 

บทท ั วไป  มาตรา 9.5(h) จะไมใ่ชบั้งคับกับผูบ้รโิภคที ใชบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS 
My Choice® เพื อวัตถปุระสงคอ์ื นนอกเหนือจากวัตถปุระสงคเ์พื อธรุกจิการคา้หรอืวชิาชพี 
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การอนุญาตใหฝ้ากไว ้ณ สถานที  วรรคแรกของมาตรา 9.5(f)(v) 
จะถกูแทนที ดว้ยบทบัญญัตติอ่ไปนี : 

(ii) การอนุญาตใหฝ้ากไว ้ณ สถานที  บรกิารโลจสิตกิสก์ารใหฝ้ากไว ้ณ 
สถานที ของ UPS My Choice® 
อนุญาตใหค้ณุกําหนดสถานที ที คณุตอ้งการใหพ้นักงานขับรถของเราสง่มอบพัสดขุองคณุ  
ตามขอบเขตที ใหบ้รกิารโดยหน่วยงาน MC ในสถานที หรอืประเทศ/เขตแดนที คณุอยู่อาศัย 
หากคณุเลอืกบรกิารฝากไว ้ณ สถานที  และระบุวา่พัสดจุะถกูจัดสง่ไวกั้บบคุคลใดบคุคลหนึ ง 
หรอืหากคณุเลอืกบรกิารฝากไวกั้บเพื อนบา้น, ฝากไวกั้บธรุกจิใกลเ้คยีงหรอืการปล่อยพัสดโุดยมลีายเซ็นอนุญาต 
คณุยอมรับความรับผดิชอบต่อความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของพัสด ุรวมถงึความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ 
ที เกดิจากพัสดแุมกั้บบุคคลที สามหลังจากที สง่มอบพัสดตุามคําสั งของคณุหรอืในกรณีบรกิารปลอ่ยพัสดโุดยมลีายเ
ซ็นอนุญาต โดยขึ นอยู่กับดลุยพนิจิของผูร้ับ การฝากไว ้ณ 
สถานที อาจไมม่ใีหบ้รกิารหากผูจั้ดสง่ไดร้ะบุวา่จําเป็นตอ้งมลีายมอืชื อของผูใ้หญ่สําหรับพัสดขุองคณุหรอืหากผูจั้ด
สง่ไดย้กเวน้วา่เป็นตัวเลอืกการจัดสง่ 

การอนุญาตใหป้ลอ่ยการจดัสง่พสัดทุี อนุญาต มาตรา 9.5(f)(v)(B) 
จะถกูแทนที ดว้ยบทบัญญัตติอ่ไปนี : 

(B). การอนุญาตใหป้ลอ่ยการจดัสง่พสัดทุี อนุญาต 
การอนุญาตใหป้ล่อยการจัดสง่พัสดุที อนุญาตของ UPS My Choice® เป็นบรกิารโลจสิตกิส ์
ที ชว่ยใหค้ณุสามารถอนุญาตหน่วยงาน MC ในการจัดสง่พัสดุโดยไมม่ลีายมอืชื อสําหรับการจัดสง่  
เมื อเลอืกบรกิารปล่อยการจัดสง่พัสดุที อนุญาต คณุอนุญาตใหห้น่วยงาน MC 
สง่พัสดทุี สง่ถงึคณุตามที อยูข่องคณุเมื อไมม่ผีูใ้ดไดร้ับการจัดสง่ 
และคณุรับทราบว่าคณุไดร้ับอนุญาตอยา่งถูกตอ้งเพื ออนุญาตใหส้ง่มอบพัสดุ ณ ตําแหน่งที เลอืก  หน่วยงาน MC 
จะพยายามจัดสง่เพยีงครั  งเดยีวและจะไมร่ับลายมอืชื อเมื อทําการจัดสง่  
เมื อเลอืกบรกิารปล่อยการจัดสง่พัสดุที อนุญาต คณุยอมรับว่าจะมกีารสง่พัสด ุณ สถานที ที คุณไดต้กลงไว ้ 
คณุยอมรับความรับผดิชอบและความรับผดิที ตามมาสําหรับความสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อพัสด ุ
รวมถงึการสญูเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ ที เกดิจากพัสดแุมกั้บบคุคลที สามหลังจากที มกีารสง่ตามที อยู ่ หน่วยงาน 
MC จะใชค้วามพยายามตามสมควรในการทําตามคํารอ้งขอใหป้ลอ่ยการจัดสง่พัสดทุี อนุญาตของคณุ 
(และอาจไมก่ระทําเชน่นั นเนื องจากเงื อนไขการจัดสง่ เชน่ 
สภาพอากาศที เลวรา้ยหรอืความกังวลดา้นความปลอดภัย) 
การปลอ่ยการจัดสง่พัสดทุี อนุญาตอาจไมม่ใีหบ้รกิารหากผูจั้ดสง่ไดร้ะบุวา่จําเป็นตอ้งมลีายมอืชื อของผูใ้หญสํ่าหรับ
พัสดขุองคณุหรอืหากผูจั้ดสง่ไดย้กเวน้วา่เป็นตัวเลอืกการจัดสง่ 

การใชข้อ้มลูเพื อการจดัสง่ไปยงัตําแหน่งของ UPS Access Point  ขอ้มลูใด ๆ ที ใหแ้ก ่
UPS ในสว่นที เกี ยวขอ้งกับมาตรา 9.5(f)(i)(A) 
จะถกูนําไปใชต้ามระเบยีบวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูทางไปรษณียข์องเยอรมนี (Postdienste 
Datenschutzverordnung) 

ขอ้จํากดัความรบัผดิ  มาตรา 9.5(j) (ขอ้จํากัดของความรับผดิ) 
จะไมใ่ชบั้งคับกับลูกคา้ในประเทศเยอรมนีและจะถกูแทนที ดว้ยบทบัญญัตติ่อไปนี : 

(j) ไมม่หีน่วยงาน MC ใดที รับผดิชอบตอ่การสญูเสยี การเรยีกรอ้ง ความรับผดิ 
หรอืความเสยีหายใด ๆ ซึ งรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงความเสยีหายคา่เสยีหายทางตรง คา่เสยีหายทางออ้ม 
คา่เสยีหายอันผลสบืเนื อง ค่าเสยีหายพเิศษ หรอืคา่เสยีหายเชงิลงโทษ ไมว่่าจะตามสญัญาหรอืมฉิะนั น 
(“ความสญูเสยี”) ที เกดิขึ นจากหรอืเป็นผลมาจากความรับผดิของหน่วยงาน MC ที เกี ยวขอ้งกับบรกิารโลจสิตกิส ์
MC รวมถงึการปฏบัิตติามคําสั งของผูร้ับ การไมป่ฏบัิตติามคําสั งของผูร้ับ 
การจัดสง่ตามหรอืตรงกันขา้มกับคําสั งของผูร้ับ การจัดสง่ผดิ หรอืการจัดสง่ลา่ชา้  หน่วยงาน MC 
จะไมร่ับผดิชอบต่อการสญูเสยีทางเศรษฐกจิอยา่งแทจ้รงิ เชน่ คา่ใชจ่้ายของวธิกีารขนสง่ทางเลอืกใด ๆ 
การสญูเสยีผลกําไร การขาดทุนจากโอกาสทางธรุกจิ หรอืการสญูเสยีรายได ้ 
การรับประกันบรกิาร/การรับประกันเงนิคนืของบรกิาร UPS (ถงึขอบเขตที มใีหบ้รกิารโดยหน่วยงาน MC 
ที เกี ยวขอ้งในที ตั  งหรอืประเทศ/เขตแดนที อยู่อาศัยของคณุ) 
จะไมนํ่าไปใชกั้บพัสดภุัณฑท์ี เกี ยวขอ้งกับบรกิารโลจสิตกิส ์MC 
ซึ งรวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงการเปลี ยนแปลงในระดับบรกิาร  
การเรยีกรอ้งทั งหมดสําหรับการสญูเสยีหรอืความเสยีหายหรอืความล่าชา้จะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงาน MC 
ที เกี ยวขอ้งทราบตามพกัิดอัตราโดยผูจั้ดสง่เดมิ 



 

30 

(iii) ประเทศอติาล ี ถา้คณุใชบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My 
Choice® ในประเทศอติาล:ี 

เขตอํานาจศาล  ขอ้พพิาทใด ๆ 
ที เกดิขึ นจากหรอืเกี ยวขอ้งกับบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณิชย ์UPS My Choice® 
จะอยูภ่ายใตก้ฎหมายของอติาล ี ขอ้พพิาทใด ๆ 
ที เกดิขึ นจากหรอืเกี ยวขอ้งกับการใชบ้รกิารสว่นบุคคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice® รวมถงึขอ้สงสัยใด ๆ 
เกี ยวกับการมอียู ่ความถกูตอ้ง การสรา้ง การปฏบัิต ิ
หรอืการยกเลกิขอ้กําหนดของขอ้ตกลงนี ที ใชบั้งคับกับบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice® 
หรอืขอ้กําหนด MC ที ใชเ้กี ยวขอ้งจะถูกสง่ตอ่ไปยังศาลแหง่มลิานเทา่นั น  

ขอ้ตกลง  ตามและดว้ยผลของมาตรา 1341 และ 1342 แหง่ประมวลกฎหมายแพ่งของอติาล ี
คณุประกาศวา่คณุไดอ้า่นเขา้ใจและอนุมัตอิยา่งชดัแจง้ดังต่อไปนี : ผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ขอ้ที  9.5(h) 
(การอนุญาตและการยนิยอม) สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ขอ้ที  9.5(f) (บรกิารโลจสิตกิส ์MC) 
สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ขอ้ที  9.5(j) (การจํากัดความรับผดิ) สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ขอ้ที  9.5(k) 
(การชดใชค้า่เสยีหาย) สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ขอ้ที  9.5(l)(เขตอํานาจศาล) ขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป ขอ้ที  
6 (การระงับ ขอ้กําหนด และการยกเลกิ) ขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป ขอ้ที  9 (ขอ้จํากัดความรับผดิ) 
และขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป ขอ้ที  12.9 (การปฏบัิตติามกฎหมาย)  

(iv) ประเทศตรุก ี ถา้คณุใชบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My 
Choice® ในประเทศตรุก:ี 

ขอ้พพิาท  หากคณุเป็นผูม้ถี ิ นที อยูใ่นประเทศตรุก ีขอ้พพิาท ขอ้เรยีกรอ้ง 
หรอืมลูฟ้องที เกดิขึ นจากหรอืเกี ยวขอ้งกับขอ้ตกลงนี เกี ยวกับการใชบ้รกิารสว่นบุคคลและเชงิพาณชิย ์UPS My 
Choice® 
ในประเทศตรุกจีะไดร้ับการตัดสนิโดยคณะกรรมการอนุญาโตตลุาการผูบ้รโิภคที มอํีานาจของประเทศตรุกหีรอืศาลผู ้
บรโิภค 

(v) ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ถา้คุณใชบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS 
My Choice® ในประเทศสหรัฐอเมรกิา: 

UPS My Choice® Points  ขอ้ที  9.5(c)(ii) สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย  
จะถกูแทนที และไดม้กีารเพิ มขอ้ที  9.5(c)(iii) และ (iv) สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยใหมด่ังตอ่ไปนี : 

(ii) UPS My Choice® Points  เมื อคณุใชบ้รกิาร UPS My Choice® 
เพื อจัดการการจัดสง่ใหแ้กค่ณุ คณุอาจไดร้ับขอ้เสนอใหเ้ขา้ร่วมโปรแกรม UPS My Choice® Points โปรแกรม 
UPS My Choice® Points มวัีตถปุระสงคสํ์าหรับการใชง้านสว่นบคุคล  
หา้มมใิหม้กีารใชใ้นเชงิพาณชิย ์ สําหรับการจัดสง่ที มสีทิธิ  โปรแกรม UPS My Choice® Points 
จะมอบสิ งจูงใจตั งแตห่นึ งรายการขึ นไป ไดแ้ก ่การเลอืกบรกิารโลจสิตกิสบ์างอย่าง 
รวมถงึการเปลี ยนสถานที จัดสง่หรอืระดับบรกิาร หรอืการตั  งคา่การจัดสง่พัสดุไปตามที อยู ่(“สิ งจูงใจ”)  UPS 
จะพจิารณาการจัดสง่ที มสีทิธิ ในการรับสิ งจูงใจแตล่ะครั  ง หากม ีUPS 
ไมม่ภีาระผูกพันในการมอบสิ งจูงใจสําหรับการจัดสง่ใด ๆ 
และอาจระงับการมอบสิ งจูงใจเป็นครั  งคราวตามดุลยพนิจิของ UPS  เมื อคณุเลอืกสิ งจูงใจ 
คณุอาจไดร้ับผลประโยชนเ์พิ มเตมิที เกี ยวขอ้งสําหรับบรกิารโลจสิตกิสท์ี ดําเนนิการเสร็จสิ นแลว้ที เกี ยวขอ้งกับสิ งจูง
ใจ (“คะแนน”)  สิ งจูงใจจะขึ นอยูกั่บปัจจัยตา่ง ๆ เชน่ การเปลี ยนสถานที หรอืระดับบรกิาร 
และระดับของคณุในโปรแกรม UPS My Choice® Points   ปกตแิลว้ คะแนนที ไดร้ับจะเพิ มลงบัญชขีองโปรแกรม 
UPS My Choice® Points ภายในยี สบิสี  (24) 
ชั วโมงหลังจากที ไดดํ้าเนนิการบรกิารโลจสิตกิสข์องสิ งจูงใจที เกี ยวขอ้งเสร็จสิ นแลว้   

คะแนนไมส่ามารถแลกเปลี ยนเป็นเงนิสดได ้ไมม่มีลูคา่เป็นเงนิสด เป็นเพยีงโปรโมชั นเทา่นั น 
และสามารถแลกเป็นบัตรของขวัญที ออกโดยบุคคลที สามผ่านเว็บไซตท์ี ใหบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารที  UPS วา่จา้ง 
(“เว็บไซตผ์ูข้าย”) ไดเ้ท่านั น เมื อคณุสะสมคะแนนไดค้รบตามที กําหนด (“My Choice Reward”)  
คะแนนจะไมม่วัีนหมดอาย ุ
แมว้า่ความสามารถในการแลกคะแนนของคณุอาจสิ นสดุลงหากคณุไดย้กเลกิการลงทะเบยีน UPS My Choice® 
เมื อมกีารยกเลกิโปรแกรม UPS My Choice® Points หรอืบัญชโีปรแกรม UPS My Choice® Points 
ของคณุตามที ไดอ้ธบิายไวด้า้นลา่ง หรอืหากที อยู ่UPS My Choice® 
ที ลงทะเบยีนไวข้องคุณมกีารเปลี ยนแปลงเป็นที อยูน่อกสหรัฐอเมรกิา  My Choice Rewards 
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อาจมกีารเปลี ยนแปลงไดท้กุเมื อและคณุอาจแลกคะแนนสําหรับ My Choice Rewards ที มใีนปัจจุบันไดเ้ทา่นั น 
นอกจากนี  คณุจะตอ้งสะสมจํานวนคะแนนขั  นตํ าสําหรับ My Choice Reward เพื อใหส้ามารถแลกคะแนนได ้  

UPS อาจจํากัดจํานวนคะแนนที คณุสามารถสะสมในบัญชโีปรแกรม UPS MY CHOICE® POINTS ของคณุ 
และเมื อคณุมคีะแนนถงึจํานวนคะแนนที จํากัดนี แลว้ คณุจะไม่มสีทิธิ ในการรับคะแนนเพิ มเตมิ 
เวน้เสยีแต่วา่คณุไดแ้ลกคะแนน MY CHOICE REWARD กอ่น  ทั  งนี  UPS 
จะแจง้ใหค้ณุทราบเมื อคณุถงึจํานวนคะแนนที จํากัด   UPS อาจกําหนดใหค้ณุแลกคะแนน MY CHOICE 
REWARDS (1) เมื อคณุมคีะแนนครบบางสว่น หรอื (2) หากคณุไมม่กีจิกรรมในบัญชโีปรแกรม UPS MY 
CHOICE® POINTS เป็นเวลาสบิสอง (12) เดอืน โดยที คณุไดส้ะสมคะแนนขั  นตํ าที กําหนดสําหรับ MY CHOICE 
REWARD  หากคณุไดย้กเลกิการลงทะเบยีนบรกิาร UPS MY CHOICE® คณุจะไม่สามารถแลกคะแนนใด ๆ 
ที ยังไมไ่ดแ้ลกสําหรับ MY CHOICE REWARDS ได ้ 

(iii) เว็บไซตสํ์าหรับแลกรางวัล  
การเขา้ถงึและใชเ้ว็บไซตผ์ูข้ายเพื อจัดการคะแนนของคณุและการแลกคะแนนสําหรับ My Choice Rewards 
จะเป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื อนไขที ผูใ้หบ้รกิารกําหนด ซึ งมอียูใ่นเว็บไซตผ์ูข้าย  My Choice Reward 
แตล่ะรางวัลอาจเป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื อนไขเพิ มเตมิของรา้นคา้บุคคลที สามที เขา้ร่วมรายการ 
ซึ งไดอ้อกรางวัล My Choice Reward ดังกลา่ว หากตอ้งการดขูอ้กําหนดและเงื อนไขของรา้นคา้ดังกลา่ว 
ใหค้ลกิที ลงิก ์“ขอ้กําหนดและเงื อนไข” ในหนา้รายละเอยีด My Choice Rewards ในเว็บไซต ์

(iv) UPS My Choice® Points – การแกไ้ขและการยกเลกิ  UPS 
ขอสงวนสทิธิ ในการเปลี ยนแปลงหรอืแกไ้ขโปรแกรม UPS My Choice® Points, สิ งจูงใจใด ๆ 
หรอืทั งหมดในโปรแกรมหรอืนโยบายใด ๆ ที เกี ยวขอ้งกับโปรแกรมไดทุ้กเมื อ ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใด ๆ 
รวมถงึสทิธิ ในการเปลี ยนแปลงมลูคา่ในการแลกคะแนน การรวม UPS My Choice® Points กับโปรแกรมอื น 
หรอืปรับวธิกีารรับ คํานวณหรอืแลกคะแนน  UPS อาจหยดุหรอืระงับโปรแกรม UPS My Choice® Points 
ซึ งเป็นคณุลักษณะของบรกิาร UPS My Choice® ไดทุ้กเมื อและไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม  UPS 
อาจระงับหรอืยุตสิทิธิ ในการเขา้ร่วมโปรแกรม UPS My Choice® Points ของคณุ ไมว่่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
รวมถงึหาก UPS เชื อวา่คุณไดล้ะเมดิหรอืดําเนนิการโดยไม่สอดคลอ้งเป็นไปตามขอ้ที  9.5 สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย 
นี หรอืกฎหมายที บังคับใช ้หรอืไดดํ้าเนนิการในลักษณะที เป็นอันตรายตอ่ผลประโยชนข์อง UPS หรอืไมม่เีหตุผล 
ตามดลุยพนิจิของ UPS แตเ่พยีงผูเ้ดยีว คณุจะไม่สามารถแลกคะแนนไดอ้กีต่อไป เมื อครบหก (6) 
เดอืนหลังจากที ยตุโิปรแกรม UPS My Choice® Points มกีารยตุขิอ้ตกลงฉบับนี  
มกีารยกเลกิสทิธิ ในการเขา้ถงึและใชบ้รกิาร UPS My Choice® หรอืมกีารยกเลกิสทิธิ ในการเขา้ร่วมในโปรแกรม 
UPS My Choice® Points   คุณยอมรับวา่ UPS จะไมม่ภีาระผกูพันใด ๆ 
กับคณุสําหรับคะแนนที ยังไม่ไดแ้ลกเมื อสิ นสดุระยะเวลาหก (6) เดอืนนี    

UPS ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิบัญชขีองโปรแกรม UPS My Choice® Points ของคณุ 
หากบัญชขีองคณุยังคงไมม่กีารใชง้านเป็นระยะเวลาสอง (2) ปีขึ นไป ดังนั น หลังจากที คณุเริ มเขา้ร่วมในโปรแกรม 
UPS My Choice® Points 
หากคณุไมไ่ดร้ับคะแนนจากบรกิารโลจสิตกิสข์องสิ งจูงใจที ดําเนนิการเสร็จสิ นแลว้ที คณุเลอืกภายในสอง (2) 
ปีหลังจากที ไดเ้ขา้ร่วมครั  งแรกหรอืสิ งจูงใจที บันทกึไวล้่าสดุสําหรับคะแนนที คณุไดร้ับ UPS 
ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิบัญชโีปรแกรม UPS My Choice® Points ของคณุ 
คณุเขา้ใจและยอมรับว่าการยกเลกิบัญชโีปรแกรม UPS My Choice® Points โดย UPS 
จะสง่ผลใหไ้มม่คีะแนนทั งหมดที เกี ยวขอ้งในบัญชดัีงกล่าวสําหรับแลก 
และคณุจะไมม่สีทิธิ ในการรับและ/หรอืแลกคะแนนอกีต่อไป  หากมกีารคนืสถานะบัญชขีองโปรแกรม UPS My 
Choice® Points ที คณุไดย้กเลกิ UPS อาจคนืคะแนนใด ๆ 
ที คณุไดร้ับกอ่นหนา้ใหค้ณุอกีครั  งสําหรับการแลกคะแนนตามดลุยพนิจิของ UPS  
การพจิารณาว่าจะคนืสถานะบัญชขีองคณุหรอืคะแนนใด ๆ หลังจากที ยกเลกิจะขึ นอยูกั่บดลุยพนิจิของ UPS 
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

ระยะเวลาหก (6) เดอืนสําหรับการแลกคะแนนที อธบิายไวก้อ่นหนา้นี ในขอ้ที  9.5(c)(iv) จะไมม่ผีลบังคับใช ้(A) 
หาก UPS ยกเลกิบัญชขีองโปรแกรม UPS My Choice® Points ของคณุตามยอ้หนา้ที สองของขอ้ที  9.5(c)(iv)  
หรอื (B) หากคณุยกเลกิการลงทะเบยีนบรกิาร UPS My Choice® 

ไดม้กีารเพิ มขอ้ความต่อไปนี เป็นยอ่หนา้ใหมเ่มื อสิ นสดุขอ้ที  9.5(d) สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย: 

คณุเขา้ใจว่าคณุมสีทิธิ ไดร้ับการแจง้เป็นลายลักษณ์อักษร 10 
วันตามปฏทินิหากจํานวนเงนิที เรยีกเก็บและค่าธรรมเนียมที จะเรยีกเก็บจากวธิกีารชําระเงนิแตกต่างกันไปจากจํานว
นเงนิที ชําระกอ่นหนา้นี ในทันท ี
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แตค่ณุตกลงที จะสละการแจง้ดังกลา่วหากจํานวนเงนิที ชําระใหมไ่มเ่กนิจํานวนเงนิที ชําระกอ่นหนา้นี มากกว่าสว่นตา่
งของคา่บรกิารที คณุรอ้งขอเนื องจากการเรยีกเก็บเงนิครั  งลา่สดุไดดํ้าเนนิการไปยังวธิกีารชําระเงนิของคณุ 

ไดม้กีารเพิ มขอ้ความต่อไปนี เป็นยอ่หนา้ใหมเ่มื อสิ นสดุขอ้ที  9.5(d) สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย: 

ภายใตก้ฎหมายที บังคับใช ้
รวมถงึความรับผดิต่อการบาดเจ็บสว่นบุคคลหรอืสทิธติามกฎหมายที ไมส่ามารถเพกิถอนไดภ้ายใตก้ฎหมายของเมอื
งนวิยอรก์ ไม่วา่ในกรณีใดคูส่ัญญาของ UPS จะไมร่ับผดิต่อคุณเกี ยวกับบรกิาร UPS MY CHOICE® 
รวมถงึโปรแกรม UPS MY CHOICE® POINTS, การเขา้ร่วมในการรับสิ งจูงใจและการแลกคะแนน 
หรอืความเสยีหายใด ๆ ที เป็นผลมาจากความผดิพลาด, การละเลย, การหยดุชะงัก, การลบไฟล,์ ขอ้ผดิพลาด, 
ขอ้บกพร่อง, ไวรัส, ความลา่ชา้ในการดําเนนิการหรอืการสง่ขอ้มลู หรอืความไมส่ามารถในการดําเนนิการใด ๆ, 
ไมว่า่จะเป็นผลจากจากเหตธุรรมชาต,ิ  ความลม้เหลวในการสื อสาร, การโจรกรรม, 
การทําลายหรอืการเขา้ถงึบันทกึ โปรแกรมหรอืบรกิารของ UPS โดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 
วธิกีารแกไ้ขเพยีงอยา่งเดยีวของคณุคอืการหยดุใชบ้รกิาร UPS MY CHOICE® รวมถงึโปรแกรม UPS MY 
CHOICE® POINTS และแลกคะแนนสะสมทั งหมด  

ไดม้กีารเพิ มขอ้ที  9.5(d)(i) สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยตอ่ไปนี เป็นขอ้ใหม:่ 

(i) ขอ้กําหนด MC ประกอบดว้ย ตามลําดับความสําคัญที เพิ มขึ น ภาษี 
UPS/ขอ้กําหนดและเงื อนไขการใหบ้รกิารสําหรับการจัดสง่พัสดภุัณฑใ์นสหรัฐอเมรกิาที  ซึ งอยูท่ี  
<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page> 
คําแนะนําอัตราและการบรกิารของ UPS ซึ งอยู่ที  
<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf> 
คําอธบิายบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice® ที  
<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.page> และ 
<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/my-choice-for-business.page> ตามที เกี ยวขอ้ง ขอ้ที  9.5 
ของสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย และขอ้ตกลงในการเรยีกรอ้งทางอนุญาโตตลุาการ 
ซึ งจัดใหก้ารเรยีกรอ้งทางอนุญาโตตลุาการรายบุคคลมผีลผูกพัน (ยกเวน้จะระบุไวเ้ป็นอย่างอื น) ซึ งดูไดท้ี  
<http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/claims-legal-action.html> 
โดยจะมผีลบังคับใชใ้นชว่งเวลาของบรกิารโลจสิตกิส ์MC 
ซึ งแตล่ะรายการจะรวมไวโ้ดยชดัแจง้โดยการอา้งองิในขอ้กําหนดและเงื อนไขที บังคับใชกั้บบรกิารสว่นบคุคลและเ
ชงิพาณชิย ์UPS My Choice® คณุไดร้ับทราบโดยชดัแจง้ว่าไดท้บทวน ทําความเขา้ใจ และตกลงตามภาษีของ 
UPS/ขอ้กําหนดและเงื อนไขการใหบ้รกิารสําหรับการจัดสง่พัสดภุัณฑใ์นสหรัฐอเมรกิา 
คําแนะนําอัตราและการบรกิารของ UPS และขอ้ตกลงในการเรยีกรอ้งทางอนุญาโตตลุาการ 
และยอมรับการนํามาบังคับใชข้องเอกสารดังกลา่ว 

ไดม้กีารเพิ มขอ้ความต่อไปนี เป็นยอ่หนา้ใหมข่องขอ้ที  9.5(f)(j) สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย: 

หน่วยงาน MC 
อาจใชด้ลุยพนิจิของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีวและไมจํ่ากัดไดต้ลอดเวลาและโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้เพื อแกไ้ข 
ระงับ และ/หรอืยตุกิารใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์MC ทั งหมดหรอืบางสว่นโดยไมต่อ้งรับผดิต่อคณุหรอืบคุคลที สามใด ๆ  

ขอ้ที  10.3 ไดร้ับการแกไ้ขเพื อรวมขอ้ที  9.5(c)(ii), (iii) และ (iv) สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย  

9.6 บรกิารตดิตามสนิคา้ตรา UPS®. หากคณุคอืผูพํ้านักของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
เมื อคณุทําขอ้ตกลงนี   คณุยอมรับดว้ยวา่เงื อนไขของขอ้ตกลงการตดิตามสนิคา้ตรา UPS® ที สามารถดูไดท้ี  
<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf> 
จะควบคมุการใชบ้รกิารตดิตามสนิคา้ตรา UPS® ของคณุจาก UPS หาก UPS 
อนุญาตใหค้ณุใชบ้รกิารดังกลา่วแยกตา่งหาก 

10 บทท ั วไปและบทเบ็ดเตล็ด  

10.1 ฟังกช์นั UPS Hazardous Materials 

(a) ขอ้จํากัด  คณุตกลงที จะใชฟ้ังกช์นั UPS Hazardous Materials (1) 
เพื ออํานวยความสะดวกในการจัดสง่สนิคา้อันตรายและวัตถอัุนตรายที ระบุไวใ้นขอ้ตกลงว่าดว้ยบรกิาร Hazmat 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf
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ของคณุในระหว่างระยะเวลาที ขอ้ตกลงว่าดว้ยบรกิาร Hazmat ดังกล่าวมผีลบังคับใช ้และ (2) 
เฉพาะในประเทศและเขตแดนที ระบุไวใ้นขอ้ตกลงว่าดว้ยบรกิาร Hazmat ของคณุ ซึ งมบีรกิารจัดสง่วัตถุอันตรายให ้

(b) การปฏเิสธการรับผดิ UPS ไมข่อรับประกันหรอืรับรอง ไมว่า่จะในลักษณะใดก็ตามวา่: 
(1) ฟงักช์นั UPS HAZARDOUS MATERIALS จะสง่ขอ้มลูที จําเป็นถงึ UPS 
หรอืสรา้งเอกสารที จําเป็นโดยปราศจากขอ้ผดิพลาดหรอืการขัดจังหวะใดๆ หรอื (2) ฟังกช์นั UPS 
HAZARDOUS MATERIALS เป็นไปตามอนุสญัญา ขอ้ตกลงพหภุาค ีขอ้ตกลงทวภิาค ีคําสั ง กฎหมาย 
หรอืขอ้บังคับที มผีลบังคับใชแ้ละเกี ยวขอ้งกับการขนสง่สนิคา้อันตรายทางอากาศและทางบก 

(c) คา่สนิไหมทดแทน  คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและทําใหผู้ไ้ดร้ับการคุม้ครองของ 
UPS ไมไ่ดร้ับความเดอืดรอ้นจากหรอืต่อความเสยีหายใดๆ 
หรอืทั งหมดที เกดิขึ นหรอืประสบโดยผูไ้ดร้ับการคุม้ครองของ UPS ทั งหมดที เกดิขึ นจากหรอืเกี ยวขอ้งกับการที คุณ 
และ/หรอืพนักงาน ตัวแทน หรอืผูร้ับจา้งของคณุใช ้ฟังกช์ ั น UPS HAZARDOUS MATERIALS 
ดว้ยตน้ทนุและค่าใชจ่้ายของคุณเองเทา่นั น 

10.2 การแกไ้ขสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยUPS 
ขอสงวนสทิธิ ที จะแกไ้ขเปลี ยนแปลงสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยไดท้กุเมื อ ทั  งนี ข ึ นอยู่กับดุลยพนิจิของ UPS 
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยการปิดประกาศเอกสารฉบับแกไ้ขไวท้ี  
<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/EUR_TH.pdf> 
หรอืใชว้ธิอีื นเพื อใหค้ณุสามารถอา่นสทิธิ ดังกล่าวนั นได ้
การแกไ้ขเปลี ยนแปลงใดก็ตามที กระทําตอ่สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยเหลา่นี  รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดอยูแ่ตเ่พยีงการแกไ้ข 
เปลี ยนแปลงการปฏเิสธความรับผดิดา้นการรับรองหรอืการจํากัดความรับผดิ 
จะมอํีานาจเหนือสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยฉบับกอ่นสําหรับการใชทั้ งหมดของเทคโนโลยขีอง UPS 
ที เกดิขึ นหลังจากการปิดประกาศหรอืการมอียูข่องสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยฉบับแกไ้ข และการใชเ้ทคโนโลยขีอง 
UPS ต่อไปหลังจากการปิดประกาศ หรอืการมอียูข่องสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยถอืวา่ 
คณุตกลงเห็นดว้ยกับการแกไ้ขนั น การแกไ้ขดังกลา่วจะไมม่ผีลบังคับใชกั้บซอฟตแ์วร ์ขอ้ตกลงปัจจุบัน ณ 
เวลาที คณุไดร้ับซอฟตแ์วรเ์วอรช์นัเฉพาะจะควบคมุการใชง้านซอฟตแ์วรข์องเวอรช์นัดังกลา่วของคณุไดต้ลอดเวลา 

10.3 การคงอยูข่องขอ้กําหนดเมื อขอ้ตกลงสิ นสดุลง  
แมจ้ะมกีารยกเลกิขอ้ตกลงนี ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
หัวขอ้ดังต่อไปนี ของสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยนี จะคงอยูต่่อไปไดห้ากมกีารยกเลกิดังกล่าว: 
สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยขอ้ 1.1(b), 1.1(c), 1.1(d), 3.3(d), 3.3(e), 3.3(f), 3.7(d), 3.7(e), 5.5(b), 5.5(c), 
5.6(b), 5.6(c),  5.7(d), 5.8(b) (ประโยคสดุทา้ย), 5.11 (ประโยคสดุทา้ย), 6.2, 9.1(b), 9.4(c), 9.4(d), 
9.5(j), 9.5(k), 10.1(b), and 10.1(c) 

  

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/EUR_TH.pdf
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เอกสารประกอบ ก. สทิธิ ของผูใ้ชข้ ั นสุดทา้ย 

คําจํากดัความ 

คําศัพทต์อ่ไปนี ที มคีําจํากัดความกํากับอยูเ่ป็นคําที ใชใ้นสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย   

 

ผูค้วบคมุจดัการ หมายถงึผูใ้ชท้ี ไดร้ับอนุญาตจากลูกคา้ที มสีทิธิ จัดการดา้นการใชง้านเทคโนโลยขีอง UPS 
ของคณุ 

API หมายถงึ การอนิเทอรเ์ฟซการเขยีนคําสั งโปรแกรมประยกุต ์

เอกสารทางเทคนคิ API จะหมายถงึเอกสารทางเทคนคิที เป็นคําสั ง รวมถงึตัวอย่างรหัสซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์
สําหรับการสรา้งอนิเทอรเ์ฟซใหกั้บ UPS Developer Kit API ที  UPS จัดใหม้ ีและการอัพเดทตา่งๆ 
เกี ยวกับเรื องดังกล่าว รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง TradeAbility API Guide ทั งหมดซึ งเป็น Trade Secrets 
ของคู่สญัญาฝ่าย UPS 

APList ไดร้ับการจํากัดความไวใ้นสว่นที  8.2(a) ของสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย 

โปรแกรมประยกุต ์หมายถงึผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรห์รอืเว็บไซตข์องคณุที เขา้ถงึ UPS Developer Kit API 

ขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิ หมายถงึ สารสนเทศที เป็นขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี  UPS 
เปิดเผยแกค่ณุ (หรอืแกผู่ใ้หบ้รกิารที ไดร้ับอนุมัต ิหากม)ี เพื อขอใหค้ณุชําระเงนิ  

รปูแบบแฟ้ม หมายถงึ รูปแบบแฟ้มรูปแบบหนึ งหรอืมากกวา่ที  UPS มใีหใ้นขณะนั น 
และมกีารตกลงร่วมกันทั งสองฝ่ายระหวา่งคณุกับ UPS  โดย UPS 
อาจแกไ้ขเปลี ยนแปลงรูปแบบแฟ้มแตล่ะอยา่งไดเ้ป็นระยะๆ ตามขอ้ตกลงนี  

ขอ้กําหนดและเงื อนไขท ั วไป หมายถงึ สว่นของขอ้ตกลงที คุณลงนามหรอืคลกิผา่น 
เวอรช์นัการคลกิผา่นของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปนั นรวมอยูใ่นเอกสารนี แลว้ 

สญัญาบรกิาร Hazmat หมายถงึสญัญาที ทําขึ นระหวา่งคณุและ UPSI 
สําหรับการขนสง่สนิคา้ที อันตรายหรอืวัสดุที มคีวามเสี ยงอื นๆ รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง 
สญัญาสําหรับการขนสง่วัสดทุี เป็นอันตราย สัญญาสําหรับการขนสง่แพคเกจสนิคา้อันตรายขนาดเล็กสากล 
สญัญาสําหรับการขนสง่สนิคา้ที เป็นอันตรายสากล สญัญาเพื อการขนสง่สนิคา้ที เป็นอันตรายในปรมิาณยกเวน้สากล 
หรอืสญัญาสําหรับการขนสง่สนิคา้ที เป็นอันตรายในปรมิาณยกเวน้ 

อนิเทอรเ์ฟซ หมายถงึ อนิเทอรเ์ฟซถงึ UPS Developer Kit APIs ซึ งเป็นระบบของ UPS 
ที คณุพัฒนาขึ นตามเอกสารทางเทคนคิ API และขอ้ตกลงนี  

จดุประสงคภ์ายใน หมายถงึ การใชง้านของลูกคา้ภายในธรุกจิของตน (หรอืกรณีที คุณคอืบคุคลที ใชง้าน 
หมายถงึการใชง้านในฐานะลกูคา้) เพื อดําเนนิการและจัดการการจัดสง่สนิคา้ที แจง้รายละเอยีดสนิคา้ไปยัง UPSI 
เพื อผลประโยชน์ของคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีวและมใิชเ่พื อผลประโยชนข์องบคุคลอื นใด  เพื อความชดัเจน 
จุดประสงคภ์ายในไมร่วมถงึการจําหน่ายซํ า การจําหน่าย การเผยแพร่ซํ า 
หรอืการใหอ้นุญาตการใชง้านเทคโนโลยหีรอืขอ้มูลของ UPS แกบุ่คคลภายนอก 
และไมร่วมถงึการใชเ้ทคโนโลยหีรอืขอ้มลูของ UPS ขณะใหบ้รกิารในฐานะผูใ้หบ้รกิาร เวน้แต ่UPS 
จะไดอ้นุญาตใหม้กีารใชง้านดังกลา่วไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรโดยตา่งหาก (เชน่ 
แบบฟอรม์คําสั งการแลกเปลี ยนขอ้มลู) หรอืใชง้านเทคโนโลยขีอง UPS 
เพื อใหบ้รกิารการขนสง่หรอืโลจสิตกิสแ์กบ่คุคลภายนอก   

LID หมายถงึ คําที ใชเ้รยีกสถานที ตั  งที แทจ้รงิ 

บญัชรีะบบสําหรบัสถานที ต ั ง หมายถงึ บัญชรีะบบ UPS CampusShip ที เกี ยวขอ้งกับสถานที ตั  งของลูกคา้ 

My Choice Enrollee มคีวามหมายตามที ระบุไวใ้นสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ขอ้ที  3.7(a) 

บนัทกึการยนิยอมการลงทะเบยีน My Choice มคีวามหมายตามที ระบไุวใ้นสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ขอ้ที  
3.7(c)(iii) 

ประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My Choice 
มคีวามหมายตามที ระบุไวใ้นสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ขอ้ที  3.7(c)(i) 

ขอ้มลูผูล้งทะเบยีน My Choice มคีวามหมายตามที ระบุไวใ้น สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ขอ้ที  3.7(a) 
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สื อการตลาดเพื อลงทะเบยีน My Choice:  

 

 

 

 

PLD หมายถงึ ขอ้มลูชดุหนึ งที ระบชุี ถงึพัสดภุัณฑช์ิ นหนึ ง หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึ งวา่ 
รายละเอยีดเกี ยวกับพัสดภุัณฑซ์ึ งไดร้ับการจํากัดความและใชโ้ดยฝ่ายต่างๆ ของ UPS ในเทคโนโลยขีอง UPS 
บางอยา่ง 

องคป์ระกอบของการรกัษาความปลอดภยั หมายถงึ ขอ้มลูประจําตัวที ออกโดย UPS 
และเฉพาะสําหรับคณุซึ งทําใหส้ามารถเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS ไดอ้ยา่งจํากัดตามดลุยพนิจิของ UPS 
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว ตัวอย่างขององคป์ระกอบของการรักษาความปลอดภัย ไดแ้ก ่ID 
การเขา้สูร่ะบบและรหัสผา่นสําหรับโปรไฟล ์UPS ที เก็บรักษาไวท้ี  ups.com ที เดมิรูจั้กในชื อ รหัสผา่นและ ID 
สําหรับ My UPS) คยีข์องผูพ้ัฒนา UPS Developer Kit API แป้นสําหรับเขา้ถงึ UPS Developer Kit API และ 
Client ID, Client Secret, Access Token และ Refresh Token ที สรา้ง OAuth ซึ งทําใหคุ้ณสามารถเขา้ใช ้UPS 
Developer Kit API ไดอ้ยา่งจํากัด ซึ งไดร้ับการโฮสตอ์ยู่ที ระบบของ UPS เพื อความชัดแจง้ 
ขอ้มลูประจําตัวที เชื อมโยงกับผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูประจําตัวที เป็นบคุคลภายนอก (เชน่ Facebook) 
และที ใชง้านเพื อวัตถปุระสงคสํ์าหรับคณุลักษณะการเขา้สูร่ะบบครั  งเดยีวของโปรไฟล ์UPS ที เก็บรักษาไวท้ี  
ups.com ไมใ่ชอ่งคป์ระกอบเพื อการรักษาความปลอดภัย  

ผูใ้หบ้รกิาร มคํีาจํากัดความที ใหไ้วใ้นขอ้ตกลงและเงื อนไขทั วไปวรรคที สาม 

บญัชรีะบบ หมายถงึ บัญชทีี กําหนดใหแ้กผู่ใ้ชเ้ทคโนโลยขีอง UPS สําหรับการเขา้ใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS 

Third Party Solution หมายถงึเทคโนโลยใีดก็ตามที พัฒนาขึ นโดยบคุคลที ไมใ่ชคู่่สญัญาของขอ้ตกลงนี  
และไดอ้อกใบอนุญาตใหแ้กคุ่ณสําหรับการเผยแพร่ที ผา่นการอนุมัตจิาก UPS และไดร้ับสทิธิ ใหเ้ขา้ถงึระบบ UPS  
UPS Ready Solutions ที เขา้ถงึ UPS Developer Kit API คอื Third Party Solution ประเภทหนึ ง 

สถานที ต ั ง UPS Access Point หมายถงึ สถานที ตั  งของบรกิาร UPS Access Point® ใดๆ 
ซึ งรับและรักษาพัสดภุัณฑต์ามที  UPS จัดสง่เพื อใหม้ารับโดยผูร้ับสนิคา้คนสดุทา้ย  

โปรแกรมประยกุต ์UPS Access Point หมายถงึ 
โปรแกรมประยกุตท์ี รวมเอาอนิเทอรเ์ฟซเขา้ไปในฟังกช์นัการทํางานของ UPS Access Point ใน UPS Locator API 
หรอืที รวม UPS Locator Plug-in หรอืสว่นหนึ งสว่นใดของไฟล ์APList 

คูแ่ขง่ขนัของ UPS หมายถงึ (ก) บรษัิทลอจสิตกิสเ์พื อการขนสง่ (ข) Federal Express, United States Postal 
Service และ DHL หรอื (ค) หน่วยงานในสงักัดใดๆ ที ทําการควบคมุ ถูกควบคมุโดย หรอื 
อยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกันกับหน่วยงานในสงักัดของบรษัิทในสว่นที  (ก) หรอื (ข) ของคําจํากัดความนี  

UPS Developer Kit APIs หมายถงึ APIs ทั งหมดของระบบ UPSI ที  UPS ระบวุา่เป็น UPS Developer Kit 
APIs  UPS Developer Kit APIs จะรวมถงึสิ งที อยูใ่นรายการภายใต ้“UPS Developer Kit APIs” 
ในเอกสารประกอบ ข. ของสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย 

UPSI หมายถงึ บรษัิทย่อยและ/หรอืสว่นใดๆ ของ United Parcel Service, Inc. 
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บรกิาร UPS Bulk Data อา้งถงึบรกิารขอ้มลูที ระบวุ่า บรกิาร UPS Bulk Data” ในเอกสารประกอบ B 
ของสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย 

ผูไ้ดร้บัการชดใชค้า่สนิไหมทดแทนของ UPS หมายถงึ ฝ่ายตา่งๆ ของ UPS และ 
ผูส้บืทอดรวมถงึผูไ้ดร้ับมอบหมายของฝ่ายเหลา่นั น 

เทคโนโลยเีคลื อนที  UPS จะหมายถงึ ซอฟแวรโ์ปรแกรมประยกุตใ์ดๆ ที  UPS 
เป็นผูจั้ดใหท้ี ถกูออกแบบมาใหด้าวนโ์หลดและทํางานบนระบบปฏบัิตกิารโทรศัพทม์อืถอืไรส้าย (เชน่ Apple iOS 
หรอื Google Android) และการเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS 

UPS Ready Solution(s) หมายถงึผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรห์รอืบรกิารโฮสตใ์ด ๆ ที  UPS อนุมัตสํิาหรับการเผยแพร่ 
และไดกํ้าหนดใหเ้ป็น “UPS Ready Solution” ซึ งจะรวมถงึอนิเตอรเ์ฟซเขา้สูร่ะบบ UPS 
และไดร้ับอนุญาตหิรอืจัดหาไวใ้หม้พีรอ้มใชโ้ดยบคุคลนอก UPSI 

ขอ้กําหนดและเงื อนไขของ UPS วา่ดว้ยการขนสง่/การบรกิาร หมายถงึเอกสารในประเทศหรอืเขตแดนหนึ ง 
ซึ งอธบิายบรกิารของ UPS 
สําหรับการจัดสง่และการขนสง่พัสดภุัณฑข์นาดเล็กและการเคลื อนยา้ยบรรทกุสนิคา้ที มใีหจ้ากประเทศหรอืเขตแด
นนั น ขอ้กําหนดและเงื อนไขสําหรับบรกิารเหลา่นั น และคา่ธรรมเนียมสําหรับบรกิารเหลา่นั น  
สามารถอา่นขอ้กําหนดและเงื อนไขของ UPS วา่ดว้ยการขนสง่/การบรกิารสําหรับประเทศและเขตแดนต่างๆ 
ไดท้ี หนา้สําหรับประเทศหรอืเขตแดนนั น ๆ ไดท้ี  UPS.com  ตัวอย่างเชน่ ในสหรัฐอเมรกิา 
ขอ้กําหนดและเงื อนไขของ UPS วา่ดว้ยการขนสง่/การบรกิารของ UPS ประกอบดว้ย: (ก) ภาษี 
UPS/ขอ้กําหนดและเงื อนไขการใหบ้รกิารสําหรับการจัดสง่พัสดภุัณฑใ์นสหรัฐอเมรกิาที  
<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page> (ข) อัตราของ UPS 
และคําแนะนําการบรกิารที  <https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf> (ค) 
ขอ้กําหนดและเงื อนไขการขนสง่สนิคา้ทางอากาศของ UPS สําหรับบรกิารขนสง่ทางอากาศของ UPS 
ในสหรัฐอเมรกิา แคนาดา และประเทศอื นๆ ที  <https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-
conditions/air-freight.page> และ (d) กฎและค่าใชจ่้ายของบรกิารขนสง่ของ UPS ที  
<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/freight-rules.page> 

เว็บไซตข์อง UPS หมายถงึ <https://www.ups.com/> (“UPS.com”) และเว็บไซตอ์ื นๆ 
ทางอนิเทอรเ์น็ตที ควบคมุหรอืดําเนนิการโดยฝ่ายต่างๆ ของ UPS 
หรอืเว็บไซตท์ี เขา้ถงึไดโ้ดยผา่นทางเทคโนโลยขีอง UPS 

ผูใ้ชข้องผูจ้ดัหา หมายถงึ 
พนักงานของซพัพลายเออรห์รอืผูจั้ดหาบคุคลที สามที ลูกคา้อนุญาตใหเ้ขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลย ีUPS 
CampusShip เพื อประโยชนข์องลูกคา้ผา่นทางบัญชรีะบบที ลกูคา้สรา้งขึ นใหแ้กผู่ใ้ชข้องผูจั้ดหารายนั น 
บัญชรีะบบนั นเกี ยวขอ้งสถานที ตั  งของผูจั้ดหา 
และถกูจํากัดใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะเพื อจัดสง่ถงึสถานที ตั  งของลูกคา้ตามรายการที กําหนดไวล้ว่งหนา้แลว้เทา่นั น 

https://www.ups.com/
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/freight-rules.page
https://www.ups.com/
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เอกสารประกอบ ข. 

เทคโนโลยขีอง UPS 

ดา้นลา่งคอืรายการเทคโนโลยขีอง UPS ณ วันที มผีลบังคับใชข้องสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยนี   UPS 
อาจลบหรอืเพิ มเทคโนโลยขีอง UPS เป็นครั  งคราว  การใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS 
เพิ มเตมิจะเป็นไปตามหัวขอ้ที เกี ยวขอ้งของขอ้ตกลงนี 

UPS Developer Kit APIs 

UPS® Tracking API 

UPS® Rating API 

UPS® Landed Cost Quoting and Parts API 

UPS® Address Validation API และ UPS Street 
Level Address Validation API 

UPS® Time in Transit API 

UPS® Shipping API 

UPS Signature Tracking™ API 

UPS Freight™ Shipping API 

UPS Freight™ Rating API 

UPS Freight™ Pickup API 

UPS® Locator API 

UPS® File Download สําหรับซอฟตแ์วร ์Quantum 
View™ 

UPS® Pickup (การรับพัสดภุัณฑ)์ API 

UPS Delivery Intercept™ API 

UPS Freight™ Pickup Ground Freight API 

UPS TradeAbility™ API 

UPS® Electronic Manifest Service 

UPS® Promo Discount API 

UPS® Account Validation API 

UPS Smart Pickup™ API 

UPS® Open Account API 

UPS Paperless™ Document API 

UPS® Customer Visibility Interface Solution API 

UPS® Customized Alert Retail API 

UPS® Retail Application API 

UPS® Returns Manager API 

UPS My Choice® Eligibility API และ UPS My 
Choice® Enrollment API 

UPS® Locator API สําหรับสถานที ตั  ง UPS Access 
Point 

UPS® Incremental PLD API 

UPS® Pre-Notification API 

UPS® Dangerous Goods API 

UPS® Pub Sub Tracking API 

UPS® RFID Encoder API 

เทคโนโลยทีี เขา้ถงึผา่นเว็บของ UPS 

เทคโนโลย ีUPS CampusShip™ 

UPS® PLD Certification Tool 

บรกิาร Quantum View™ Data 

บรกิาร Quantum View Manage™ 

บรกิาร Quantum View Manage™ for Importers 

บรกิาร UPS® Claims on the Web 

UPS® Returns Manager 

UPS® Billing Technology 

UPS® Billing Center 

UPS.com™ Shipping (UPS Internet Shipping) 

UPS.com™ Internet Freight Shipping 

UPS.com™ Tracking (รวมทั ง Signature Tracking) 
(บรรจุภัณฑ/์พัสดุการบนิขนาดเล็ก) 

UPS.com™ Calculate Time and Cost 
(บรรจุภัณฑ/์พัสดุการบนิขนาดเล็ก) 

UPS.com™ Void a Shipment 

UPS.com™ Order Supplies 

UPS.com™ Forms for Export 

UPS.com™ Find Locations 

UPS® Service Center Locator Maintenance 
Service 

บรกิาร UPS TradeAbility™ 

UPS® Retail Package Drop Off 

 

UPS Paperless™ Invoice / Paperless Document 
Setup Process 
UPS® Schedule a Pickup (small packages/air 
freight) 

UPS Hundredweight Service™ (CWT) Rating 

UPS.com™ Alert Customization Tool 

UPS.com™ Manage Inbound Charges 

UPS Freight™ Bill of Lading 

UPS Freight™ Tracking 

UPS Freight™ Rating 

UPS Freight™ Notify 

UPS Freight™ Billing 

UPS Freight™ Images 

UPS Freight™ Reporting 

UPS Freight™ Customize 

UPS Supply Chain Solutions Symphony® 
UPS® Trailer Reservation System 
UPS® Virtual Assistant 
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ซอฟตแ์วรข์อง UPS 

ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip® 

UPS WorldShip Migration Assistant Tool 

ซอฟตแ์วร ์UPS® CrossWare 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

ซอฟตแ์วร ์UPS® UPSlink 

ซอฟตแ์วร ์UPS® File Download for Quantum 
View™ 

UPS® Locator Plug-In สําหรับสถานที ตั  ง UPS 
Access Point 

UPS: International Shipping Plug-in  

UPS® External Address Book Plug-In 

UPS® Thermal Printer Plug-In 

 
บรกิาร UPS Bulk Data 

บรกิาร UPS Data Exchange: 

     การจัดสง่โดย EDI 

     การจัดสง่โดย FTP 

     จัดสง่โดยใชส้ื อทางกายภาพ 

แฟ้ม APList ของ UPS® Locator 
สําหรับสถานที ตั  ง UPS Access Point 

UPS® Host Manifest Upload Service 

UPS® Email Invoice 
 
บรกิารเพิ มมูลคา่ของ UPS 

ฟังกช์นั UPS® Customized Alerts 

UPS.com™ Marketplace Shipping 

บรกิาร Quantum View™ Notify 

UPS My Choice® for Business 
UPS My Choice® 
บรกิารการตดิตามสนิคา้ตรา UPS®   
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เอกสารประกอบ ค. 

เขตแดนที ไดร้บัอนุญาต 

 

เทคโนโลยขีอง UPS เขตแดนที ไดร้บัอนุญาต 

UPS Developer Kit APIs ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนที ถกูจํากัด 

เทคโนโลยทีี เขา้ถงึผ่านเว็บของ UPS ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนที ถกูจํากัด 

ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip®  ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนที ถกูจํากัด 

ซอฟตแ์วร ์UPS® CrossWare ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนที ถกูจํากัด 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

ทกุประเทศ ยกเวน้แองโกลา แองกวลิลา 
แอนตกิาและบารบ์ูดา อารเ์มเนีย อารูบา บารเ์บโดส เบลารุส 
หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ บรูไน กัมพูชา กอืราเซา โดมนิกัิน 
หมูเ่กาะฟิจ ิจอรเ์จยี เกรเนดา กวาเดอลูป กวม เกริน์ซยี ์กนิี 
กายอานา เฮต ิไอซแ์ลนด ์อริัก จาเมกา นวิเจอรซ์ยี ์ลาว 
เลบานอน 
ลเิบยี ลกิเตนสไตน ์มาซโิดเนีย มาดากัสการ ์มาลาว ี
มอรเิตเนีย โมนาโก มอนตเ์ซอรร์ัต เนปาล เรอนูียง เซเนกัล 
ซนิตม์ารเ์ทนิ เซนตค์ติสแ์ละเนวสิ เซนตล์เูซยี 
เซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดนีส ์ซรูนิาเม แทนซาเนีย 
ตรนิแิดดและโตเบโก ยเูครน อุซเบกสิถาน 
และเขตแดนที ถูกจํากัด 

ซอฟตแ์วร ์UPS® UPSlink ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนที ถกูจํากัด 

ซอฟตแ์วร ์UPS® File Download for Quantum 
View™ 

สหรัฐอเมรกิา 

UPS® Locator Plug-In สําหรับสถานที ตั  ง UPS 
Access Point 

แคนาดา อติาล ีเม็กซโิก โปแลนด ์เปอรโ์ตรโิก 
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมรกิา 

UPS: International Shipping Plug-in แคนาดา เม็กซโิก และสหรัฐอเมรกิา 

UPS® External Address Book Plug-In ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนที ถกูจํากัด 

UPS® Thermal Printer Plug-In ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนที ถกูจํากัด 

UPS WorldShip Migration Assistant Tool 
แคนาดา จนี เยอรมนี เม็กซโิก สหราชอาณาจักร 
และสหรัฐอเมรกิา 

บรกิาร UPS Data Exchange ตามที กําหนดไวใ้นแบบฟอรม์การแลกเปลี ยนขอ้มลูที ใชบั้งคับ 

แฟ้ม APList ของ UPS® Locator 
สําหรับสถานที ตั  ง UPS Access Point 

ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนที ถกูจํากัด 

UPS® Host Manifest Upload Service สหรัฐอเมรกิา 

UPS® Email Invoice 

ออสเตรเลยี ออสเตรยี เบลเยยีม บราซลิ แคนาดา 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั งเศส 
(รวมถงึดนิแดนโพน้ทะเลของประเทศฝรั งเศส) เยอรมนี 
ฮอ่งกง ฮังการ ีไอรแ์ลนด ์อติาล ีญี ปุ่ น เม็กซโิก เนเธอรแ์ลนด ์
(รวมถงึโบแนเรอ ซาบา และ ซนิตเ์อสิตาซยีสึ) นอรเ์วย ์
โปแลนด ์โปรตเุกส สงิคโปร ์เกาหลใีต ้สเปน สวเีดน 
สวติเซอรแ์ลนด ์ไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมรกิา 

ฟังกช์นั UPS® Customized Alerts 

ออสเตรยี เบลเยยีม แคนาดา เดนมารก์ ฝรั งเศส 
(รวมถงึดนิแดนโพน้ทะเลของประเทศฝรั งเศส) เยอรมนี 
อติาล ีเม็กซโิก เนเธอรแ์ลนด ์(รวมถงึโบแนเรอ ซาบา และ 
ซนิตเ์อสิตาซยีสึ) โปแลนด ์เปอรโ์ตรโิก สเปน 
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมรกิา 

UPS.com™ Marketplace Shipping 

แคนาดา จนี ฝรั งเศส 
(รวมถงึดนิแดนโพน้ทะเลของประเทศฝรั งเศส) เยอรมนี 
อนิเดยี อติาล ีญี ปุ่ น สเปน สหราชอาณาจักร 
และสหรัฐอเมรกิา 

บรกิาร Quantum View™ Notify ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนที ถกูจํากัด 
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แอลเบเนีย แอลจเีรยี แองโกลา อารเ์จนตนิา ออสเตรเลยี 
ออสเตรยี อาเซอรไ์บจาน บาฮามาส บาหเ์รน บังกลาเทศ 
เบลเยยีม เบอรม์วิดา โบลเิวยี บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา 
บราซลิ บัลแกเรยี บรุุนด ีแคเมอรูน แคนาดา หมูเ่กาะเคยแ์มน 
ชลิ ีจนี โคลัมเบยี คอสตารกิา โครเอเชยี ไซปรัส 
สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก เดนมารก์ 
จบิตู ีสาธารณรัฐโดมนิกัิน เอกวาดอร ์อยีปิต ์เอลซัลวาดอร ์
เอสโตเนีย เอธโิอเปีย ฟินแลนด ์ฝรั งเศส เยอรมนี กานา 
ยบิรอลตาร ์กรซี กัวเตมาลา ฮอนดรูัส ฮ่องกง ฮังการ ีอนิเดยี 
อนิโดนีเซยี ไอรแ์ลนด ์อสิราเอล อติาล ีไอวอรี โคสต ์จาเมกา 
ญี ปุ่ น จอรแ์ดน คาซัคสถาน เคนยา คเูวต ลัตเวยี ลธิัวเนีย 
ลักเซ็มเบริก์ มาเก๊า มาลาว ีมาเลเซยี มอลตา มอรเิชยีส 
เม็กซโิก มอลโดวา โมร็อกโก โมซมับกิ เนเธอรแ์ลนด ์
นวิซแีลนด ์นกิารากัว ไนจเีรยี นอรเ์วย ์โอมาน ปากสีถาน 
ปานามา ปารากวัย เปรู ฟิลปิปินส ์โปแลนด ์โปรตเุกส 
เปอรโ์ตรโิก โรมาเนีย รัสเซยี รวันดา ซาอุดอีาระเบยี 
เซอรเ์บยี สงิคโปร ์สโลวาเกยี สโลวเีนีย แอฟรกิาใต ้
เกาหลใีต ้สเปน ศรลัีงกา สวเีดน สวติเซอรแ์ลนด ์ไตห้วัน 
แทนซาเนีย ไทย ตรนิแิดดและโตเบโก ตนูเิซยี ตรุก ียกัูนดา 
ยเูครน สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมรกิา 
หมูเ่กาะเวอรจ์นิของสหรัฐอเมรกิา อรุุกวัย เวเนซเุอลา 
เวยีดนาม แซมเบยี และซมิบับเว 

บรกิาร UPS My Choice®  

แอลเบเนีย แอลจเีรยี แองโกลา อารเ์จนตนิา ออสเตรเลยี 
ออสเตรยี อาเซอรไ์บจาน บาฮามาส บาหเ์รน บังคลาเทศ 
เบลเยยีม เบอรม์วิดา โบลเิวยี บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา 
บราซลิ บัลแกเรยี บรุุนด ีแคเมอรูน แคนาดา หมูเ่กาะเคยแ์มน 
ชลิ ีจนี โคลัมเบยี สาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก 
คอสตารกิา โครเอเชยี ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ จบิตู ี
สาธารณรัฐโดมนิกัิน เอกวาดอร ์อยีปิต ์เอลซัลวาดอร ์
เอสโตเนีย เอธโิอเปีย ฟินแลนด ์ฝรั งเศส เยอรมนี กานา 
ยบิรอลตาร ์กรซี กัวเตมาลา ฮอนดรูัส ฮ่องกง ฮังการ ีอนิเดยี 
อนิโดนีเซยี สาธารณรัฐไอรแ์ลนด ์อสิราเอล อติาล ีโกตดวัิวร ์
ญี ปุ่ น จอรแ์ดน คาซัคสถาน เคนยา เกาหลใีต ้คเูวต ลัตเวยี 
ลธิัวเนีย ลักเซมเบริก์ มาเกา๊ มาลาว ีมาเลเซยี มอลตา 
มอรเิชยีส เม็กซโิก มอลโดวา โมร็อกโก โมซมับกิ 
เนเธอรแ์ลนด ์นวิซแีลนด ์นกิารากัว ไนจเีรยี นอรเ์วย ์โอมาน 
ปากสีถาน ปานามา ปารากวัย เปรู ฟิลปิปินส ์โปแลนด ์
โปรตเุกส เปอรโ์ตรโิก กาตาร ์โรมาเนีย รัสเซยี รวันดา 
ซาอุดอีาระเบยี เซอรเ์บยี สงิคโปร ์สโลวเีนีย แอฟรกิาใต ้
สเปน ศรลัีงกา สวเีดน สวติเซอรแ์ลนด ์ไตห้วัน แทนซาเนีย 
ไทย ตนูเิซยี ตรุก ีหมูเ่กาะเวอรจ์นิของสหรัฐอเมรกิา ยูกันดา 
ยเูครน สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมรกิา 
อรุุกวัย เวเนซเุอลา เวยีดนาม แซมเบยี และซมิบับเว 
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