
ขอ้ตกลงวา่ดว้ยเทคโนโลยขีอง UPS
เวอรช์นั UTA 10072022 

โปรดอ่านขอ้กําหนดและเงื อนไขตอ่ไปนี อยา่งละเอยีด  
เมื อเลอืกชอ่งทําเครื องหมายยอมรับหรอืตัวบง่ชี การยอมรับอื นๆ
คณุยนิยอมที จะถกูผกูมัดโดยขอ้กําหนดและเงื อนไขของขอ้ตกลงนี  และจะหมายความวา่ 
คณุไดเ้ขา้ทําขอ้ตกลงที มผีลผูกมัดทางกฎหมายกับ UPS MARKET DRIVER, INC. (“UPS”)

การอนุญาตที UPS มอบใหคุ้ณเพื อใชเ้ทคโนโลยี UPS 
จะดําเนนิต่อไปตราบเท่าที คณุปฏบัิตติามหนา้ที ความรับผดิชอบของคณุใน: (1) 
ขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปเหลา่นี  <https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/GTC_TH.pdf> 
(2) สทิธขิองผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยใน <https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/EUR_TH.pdf> และ 
(3) นโยบายขอ้มลูและการใชง้านโดยทั วไปใน
<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/IGUP_TH.pdf>, 
ตลอดจนเอกสารกํากับที อา้งถงึในเนื อหาสว่นใดก็ตามจากทั งสามสว่นดังที กลา่วไวก้อ่นหนา้ (“ขอ้ตกลง”)  

คณุใหก้ารยนืยันในที นี ว่า คณุไดอ้า่นและทําความเขา้ใจเนื อหาทุกสว่นของขอ้ตกลงฉบับนี อยา่งครบถว้นแลว้ 
ซึ งไดแ้ก ่- ขอ้กําหนดและเงื อนไขโดยทั วไป สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย และนโยบายขอ้มลูและการใชง้านโดยทั วไป
รวมถงึเอกสารกํากับที อา้งองิถงึ

เพื อจุดมุง่หมายของขอ้ตกลงนี 

“ลกูคา้” หมายถงึ บคุคลที เป็นผูว้า่จา้งคณุ แต่ไมใ่ชผู่ใ้หบ้รกิาร (1) และผูท้ี เป็นเจา้ของบัญช ี UPS 
ที คณุใชใ้นการลงทะเบยีนเทคโนโลยขีอง UPS อยา่งแรกที คณุเขา้ใช ้

หากการลงทะเบยีนดังกลา่วตอ้งใชบั้ญชี UPS (2) และผูท้ี ไดร้ับมอบบัญชี UPS 
บัญชแีรกที คณุใชกั้บเทคโนโลย ี UPS ที คณุเขา้ถงึ หากไมต่อ้งใชบั้ญช ี UPS สําหรับการลงทะเบยีน
แตต่อ้งใชบั้ญช ี UPS สําหรับใชเ้ทคโนโลยดีังกลา่ว หรอื (3) เมื อไม่จําเป็นตอ้งมบัีญช ี UPS 
สําหรับการลงทะเบยีน และการใชเ้ทคโนโลย ีUPS อย่างแรกที คณุเขา้ถงึ 

“ผูใ้หบ้รกิาร” หมายถงึ บคุคลภายนอกที ลูกคา้ของ UPS จัดใหช้ว่ยลูกคา้ของ UPS 
รายดังกลา่วในการบรหิารจัดการกจิกรรมการขนสง่ของตนที มกัีบฝ่ายตา่งๆ ของ UPS 
รวมทั งผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิ ซึ งไดร้ับการรับรองโดย UPS 
เป็นลายลักษณ์อักษรใหทํ้าหนา้ที บรกิารนั นๆ แกลู่กคา้ของ UPS ทั งนี หน่วยงานในสงักัดของ UPS 
อาจทําหนา้ที เป็นผูใ้หบ้รกิารโดยไมต่อ้งมคํีายนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UPS

“พนักงานของผูใ้หบ้รกิาร” หมายถงึ พนักงานของผูใ้หบ้รกิาร

“คณุ” หรอื ความเป็นเจา้ของ “ของคุณ” หมายถงึ: (i) คุณในฐานะบคุคลคนหนึ ง ตามความเหมาะสม 
กรณีที คณุเขา้ร่วมลงนามในขอ้ตกลงฉบับนี ในฐานะบุคคลคนหนึ งในนามของบคุคลอื นที ไมใ่ชเ่พื อการใชง้
านเทคโนโลยขีอง UPS สว่นบคุคลของคณุเอง (ii) คณุในฐานะบคุคลคนหนึ งหรอืลูกคา้ 
กรณีที คณุเขา้ใชง้านเทคโนโลยขีอง UPS 
ซึ งเป็นสว่นที อยูใ่นความรับผดิชอบของคณุในฐานะพนักงานของลูกคา้ หรอื (iii) 
คณุในฐานะบคุคลคนหนึ งและนายจา้งของคณุ กรณีที นายจา้งของคณุคอืผูใ้หบ้รกิารแกลู่กคา้ของ UPS 
และคณุเขา้ใชง้านเทคโนโลยขีอง UPS 
ซึ งเป็นสว่นที อยูใ่นความรับผดิชอบของคณุในฐานะพนักงานของผูใ้หบ้รกิารในการใหบ้รกิารเพื อสทิธปิระโ
ยชนแ์กล่กูคา้ของ UPS

คณุรับรองและรับประกันวา่คณุมอีายคุรบบรรลนุติภิาวะ และหากเกี ยวขอ้ง 
คณุสามารถทําใหเ้กดิสัญญาที มผีลผกูมัดทางกฎหมายภายใตก้ฎหมายที มผีลบังคับใชใ้นนามของคณุเอง
ลกูคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารที เกี ยวขอ้งกับเทคโนโลยขีอง UPS  
หากเมื อใดก็ตามที คณุไม่ไดร้ับอนุญาตในการทําใหเ้กดิสญัญาที มผีลผกูมัดทางกฎหมายอกีตอ่ไปแลว้ภายใตก้ฎหม
ายที มผีลบังคับใชใ้นนามของคุณเอง ลูกคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารตามความเหมาะสม คณุไมอ่าจใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS 
ในนามของลูกคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารดังกล่าวไดอ้กีตอ่ไปได ้

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/GTC_TH.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/EUR_TH.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/IGUP_TH.pdf
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ขอ้กําหนดและเงื อนไขท ั วไป

1. คําจํากดัความ คําที เป็นตัวหนาที ใชใ้นขอ้ตกลงนี มคีวามหมายดังที ระบุไวเ้อกสารประกอบ A. 
ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป ซึ งมแีนบมาดว้ยกับเอกสารนี และเอกสารประกอบ A. 
ของสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย ในกรณีที มคีวามขัดแยง้ระหวา่งขอ้กําหนดในสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย
และขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปเหลา่นี ใหเ้อาขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปเหล่านี เป็นสําคัญ

2. การใหอ้นุญาต

2.1. ขอบเขต  ณ ที นี  UPS ใหอ้นุญาตแกค่ณุ และคณุยอมรับการอนุญาตนั นภายใตบั้งคับแหง่ 
ขอ้กําหนดและเงื อนไขของขอ้ตกลงนี การอนุญาตดังกลา่วเป็นการอนุญาตที จํากัด สามารถเพกิถอนได ้
ไมส่ามารถใหอ้นุญาตชว่ง ไมใ่ชส่ทิธิ ขาดเฉพาะ ไม่สามารถโอนใหผู้อ้ื นได ้ ในการใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS 
และเอกสารทางเทคนคิที เกี ยวขอ้งในเขตแดนที ไดร้ับอนุญาตสําหรับเทคโนโลยขีอง UPS นั น ๆ  
สทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยประกอบดว้ยสทิธิ และขอ้จํากัดเพิ มเตมิเกี ยวกับการใหอ้นุญาตทั วไป 
ตลอดจนสทิธิ และขอ้จํากัดเกี ยวกับการใหอ้นุญาตสําหรับเทคโนโลยขีอง UPS โดยเฉพาะ

2.2. ขอ้จํากดัท ั วไป – วสัดตุา่งๆ และซอฟตแ์วรข์อง UPS  คณุตอ้งไม ่ และตอ้งไมเ่ป็นเหตใุห ้
พนักงานและตัวแทนของคณุ ใหอ้นุญาตชว่ง เปิดเผย หรอืโอนวัสดตุ่าง ๆ ของ UPS แกบ่คุคลภายนอก 
โดยไม่ไดร้ับความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UPS กอ่น คณุตกลงวา่จะไมดั่ดแปลงแกไ้ข (รวมถงึ 
การแกไ้ขซอฟตแ์วร)์ ทําสําเนา ใหเ้ชา่ ทําสญัญาใหเ้ชา่ระยะยาว ใหย้มื สกัดกั  น แจกจ่าย จัดสรรใหม่
วางตลาดอกีครั  ง หรอืทําสิ งใดก็ตามที เป็นการใหห้รอืโอนวัสดตุ่าง ๆ ของ UPS หรอืสว่นใดก็ตามของ วัสดนัุ น 
โดยไม่ไดค้วามยนิยอมจาก UPS และ ณ ที นี คณุสละสทิธิ ดังกล่าวที ใหไ้วต้ามกฎหมาย ที มผีลบังคับใช ้

คณุตกลงที จะไมทํ่าสําเนาซอฟตแ์วร์ ยกเวน้ตามที จําเป็น เพื อการใชซ้อฟตแ์วรนั์ นตามขอ้ตกลงนี 
และมขีอ้แมว้่าคณุสามารถทําสําเนาสํารอง หนึ ง (1) สําเนาของซอฟตแ์วรเ์ฉพาะเพื อเก็บรักษาไวเ้ทา่นั น
สําเนาสํารองดังกลา่วตอ้งมขีอ้ความ ลขิสทิธิ และขอ้ความกรรมสทิธิ อื น ๆ ของ UPS รวมอยู่ดว้ย 
และจะอยูภ่ายใตบั้งคับแหง่ขอ้กําหนดและ เงื อนไขทั งหมดของขอ้ตกลงนี   
ไมว่า่จะมสีิ งใดขัดแยง้กับขอ้ตกลงนี ก็ตาม
คณุตอ้งไมใ่ชซ้อฟตแ์วรจ์ากระบบคอมพวิเตอรท์ี ใชร้่วมกันหรอืบรษัิทใหบ้รกิารประมวลผลขอ้มลู

3. การประกนักฎหมายการสง่ออก  คณุยอมรับวา่วัสดุตา่งๆ ของ UPS ทั งหมดที จัดเตรยีมไวใ้นที นี 
จะตอ้งเป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคับของฝ่ายบรหิารการสง่ออกสหรัฐอเมรกิา (U.S. Export Administration 
Regulations หรอื “EAR”) ที ดําเนนิการโดยสํานักอุตสาหกรรมและความมั นคง กระทรวงพาณชิยส์หรัฐฯ 
รวมทั งกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับอื นๆ ของสหรัฐอเมรกิา  คณุตกลงวา่จะปฏบัิตติามระเบยีบขอ้บังคับ 
ของฝ่ายบรหิารการสง่ออกสหรัฐอเมรกิา และกฎหมายอื น ๆ ของสหรัฐฯ ที เกี ยวขอ้งกับการจัดการและใชวั้สดตุา่ง ๆ 
ของ UPS ทั  งหมดในที นี และจะไม่สง่ออกวัสดตุา่ง ๆ ของ UPS หรอืสง่ออกซํ า
ยกเวน้จะไดร้ับอนุญาตตามระเบยีบขอ้บังคับของฝ่ายบรหิารการสง่ออกสหรัฐอเมรกิา ประเทศสหรัฐฯ หรอืกฎหมายอื น 
ๆ ที เกี ยวขอ้ง  โดยไมจํ่ากัดเพยีงสิ งทั วไปที กลา่วขา้งตน้ คณุตกลง รับรอง และรับประกันวา่ไมม่วัีสดตุา่ง ๆ ของ UPS 
ใด ๆ ที สามารถเขา้ถงึ ดาวนโ์หลด ปลอ่ยออก สง่ถงึ โอนถงึ ถา่ยเทผา่นหรอืถา่ยเทถงึ สง่ออก หรอืสง่ออกซํ าไดโ้ดย
(1) ดนิแดนตอ้งหา้ม (ประเทศหรอืผูท้ี อยูอ่าศัยในดนิแดนนั น) หรอื (2) บคุคล นติบิคุคล หรอืองคก์รในรายชื อ
Specially Designated Nationals ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรอืรายชื อ Denied Persons List or Entity List 
ของกระทรวงพาณชิยส์หรัฐฯ  รายชื อประเทศและเขตพื นที ที ถอืวา่เป็นดนิแดนตอ้งหา้ม รวมทั งบคุคล นติบิคุคล 
หรอืองคก์รที มชีื อในรายการที กลา่วถงึขา้งตน้อาจมกีารเปลี ยนแปลงเป็นระยะ  คณุตกลงที จะตามใหทั้นเหตกุารณ์
และปฏบัิตติามบทบัญญัตขิอ้นี แมว้า่จะมกีาร เปลี ยนแปลงดังกลา่วเกดิขึ นก็ตาม  เพื อความสะดวก 
คณุอาจดขูอ้มลูเกี ยวกับประเทศและเขตพื นที ในดนิแดนตอ้งหา้มบคุคล นติบิคุคล 
หรอืองคก์รที มชีื ออยูใ่นรายการขา้งตน้จาก https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt, 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx และ 
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm

4. วสัดตุา่งๆ ของ UPS

4.1. การเป็นเจา้ของสทิธิ วา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญา  ณ ที นี  คณุรับทราบและตกลงว่า UPS 
เป็นเจา้ของสทิธิ กรรมสทิธิ และผลประโยชน์ทั  งหมดในและที มตีอ่วัสดตุา่ง ๆ ของ UPS 
หรอืมสีทิธิ ที จะใหอ้นุญาตแกคุ่ณสําหรับวัสดตุา่ง ๆ ของ UPS  
คณุรับทราบว่าขอ้ตกลงนี ไม่ไดแ้ละจะไม่ทําใหค้ณุมผีลประโยชนใ์ด ๆ เกี ยวกับกรรมสทิธิ ในวัสดุตา่ง ๆ ของ UPS 
คณุรับทราบว่าขอ้ตกลงนี ไม่ไดแ้ละจะไม่ทําใหค้ณุมผีลประโยชนใ์ด ๆ เกี ยวกับกรรมสทิธิ ในวัสดุตา่ง ๆ ของ UPS  
คณุจะไมทํ่าหรอือนุญาตใหม้กีารกระทําใด ๆ (ไมว่่าจะในขณะใดก็ตาม) ที จะทําใหส้ทิธิ ของ UPS 

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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หรอืของผูอ้อกใบอนุญาตของ UPS ที มตี่อวัสดตุ่าง ๆ ของ UPS ลดนอ้ยลง  UPS และผูอ้อกใบอนุญาตของ UPS 
สงวนสทิธิ ทั  งหมดที เกี ยวขอ้งกับวัสดตุ่าง ๆ ของ UPS ที ไม่ไดใ้หอ้นุญาตไวโ้ดยเฉพาะในที นี 

4.2. การเปลี ยนแปลงตอ่วสัดตุา่งๆ ของ UPS และเทคโนโลยขีอง UPS  UPS อาจอัพเดต เปลี ยนแปลง 
ดัดแปลงแกไ้ข หรอืเพิ มเตมิวัสดตุา่ง ๆ ของ UPS และ/หรอืเทคโนโลยขีอง UPS ใด ๆ หรอืทั  งหมดไดท้กุเมื อ

5. บรกิารสนบัสนุน

5.1. การสนบัสนุนและการบํารงุรกัษา เพื อเป็นการตอบสนองตอ่คําขอของคุณ UPS 
อาจเลอืกที จะใหก้ารสนับสนุนหรอืบํารุงรักษา ซอฟตแ์วร์ (“บรกิารสนับสนุน”) เป็นระยะๆ 
ทั  งนี ข ึ นอยูกั่บดลุยพนิจิของ UPS เอง เพื อจุดประสงคใ์นการใหบ้รกิารสนับสนุน ณ ที นี  คณุอนุญาตให ้ UPS 
และตัวแทนที ไดร้ับอนุญาตจาก UPS (“ผูใ้หก้าร สนับสนุน”) ใหเ้ขา้ถงึซอฟตแ์วร ์ หรอืโปรแกรมอื นๆ 
ที คณุอาจใชร้่วมกับซอฟตแ์วรแ์ละระบบคอมพวิเตอรข์องคณุ ไมว่่าจะโดย (1) 
ทางไกลโดยผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตหรอืวธิกีารอื นๆ ซึ งอาจจําเป็นตอ้งให ้ UPS 
หรอืผูใ้หก้ารสนับสนุนตดิตั  งซอฟแวรเ์พิ มเตมิ (“ซอฟตแ์วรส์นับสนุน”) บนระบบคอมพวิเตอรข์องคณุ หรอื (2) 
โดยการแวะไปที สถานที ของคุณตามเวลาโดยเฉพาะที ทั  งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน  
ชว่งระยะเวลาการสนับสนุนแต่ละชว่งที มกีารใชซ้อฟแวรส์นับสนุนจะไดร้ับการอนุมัตแิยกกันโดยคณุ
ซึ งในระหวา่งชว่งระยะเวลาดังกลา่ว UPS 
อาจมองเห็นซอฟแวรนั์ นเป็นเสมอืนซอฟตแ์วรว์า่เป็นการปฏบัิตงิานบนเครื องคอมพวิเตอรข์องคณุและ UPS 
อาจชว่ยคณุในการปรับระบบคอมพวิเตอรข์องคณุได ้ นอกจากนี คณุยังใหส้ทิธิ แก่ UPS 
และผูใ้หก้ารสนับสนุนในการจัดการและแกไ้ข ซอฟตแ์วรแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ โปรแกรม แฟ้ม 
และขอ้มลูที เกี ยวขอ้งของคณุตามความจําเป็น เพื อใหบ้รกิารสนับสนุนแกค่ณุ อยา่งไรก็ตาม คณุยอมรับว่า UPS 
ใหบ้รกิารสนับสนุนตามดุลพนิจิของ UPS เอง และไม่มเีนื อความใดในขอ้ตกลงที จะถูกตคีวามไดว้่า UPS 
มขีอ้ผูกพันที จะตอ้งใหบ้รกิารสนับสนุนใด ๆ

5.2. การเขา้ถงึขอ้มลูกรรมสทิธิ   ในระหว่างการใหบ้รกิารสนับสนุนโดย UPS หรอืโดยผูใ้หก้ารสนับสนุน 
คณุรับทราบและตกลงวา่ คณุสามารถเปิดเผย หรอืวา่ UPS 
หรอืผูใ้หก้ารสนับสนุนสามารถเห็นสารสนเทศและขอ้มลูของคุณ 
ซึ งสารสนเทศและขอ้มลูดังกล่าวไมถ่อืเป็นความลับ
ดังนั นจงึมไิดอ้ยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปในมาตรา 7 เวน้เสยีแตว่า่ UPS 
ไดต้กลงเป็นอย่างอื นในขอ้ตกลงวา่ดว้ยการเก็บขอ้มูลเป็นความลับที ไดล้งนามแลว้ ซึ งแยกตา่งหากจากขอ้ตกลงนี 
นอกจากนี คณุยังรับทราบว่า UPS 
หรอืผูใ้หก้ารสนับสนุนอาจใชก้ารสื อสารระยะไกลผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตซึ งโดยปกตแิลว้จะไม่ปลอดภัย
และคณุตกลงวา่ UPS 
หรอืผูใ้หก้ารสนับสนุนจะไมม่ภีาระรับผดิต่อการละเมดิการรักษาความปลอดภัยที เกดิขึ นทางอนิเทอรเ์น็ต 
คณุควรคํานงึถงึขอ้ความขา้งตน้นี เมื อขอรับบรกิารสนับสนุนจาก UPS หรอืจากผูใ้หก้ารสนับสนุน

6. การระงบัช ั วคราว กําหนดระยะเวลา และการสิ นสุด

6.1. การระงบัสทิธิ เป็นการช ั วคราว UPS 
อาจระงับสทิธิ ของคณุเป็นการชั วคราวในการเขา้ถงึสว่นใดก็ตามของระบบของ UPS ผา่นทางเทคโนโลยขีอง UPS 
หรอืตามที จําเป็นดว้ยดลุพนิจิของ UPS เอง รวมทั งแตไ่มจํ่ากัดเพยีงเพื อ (1) 
ป้องกันการเขา้ถงึสว่นใดก็ตามของระบบของ UPS หรอืเทคโนโลยขีอง UPS 
ที ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื อนไขของขอ้ตกลงนี  (2) แกไ้ขขอ้ผดิพลาดที สําคัญในระบบของ UPS 
หรอืเทคโนโลยขีอง UPS หรอื (3) ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ กฎเกณฑ์ หรอืคําสั งศาล
หรอืของหน่วยงานอื นที มอํีานาจพจิารณาคดี

6.2. เงื อนไข ขอ้ตกลงนี จะมผีลบังคับใชเ้มื อคณุยอมรับโดยการคลกิที ดา้นลา่งนี  
และจะยังคงมผีลบังคับใชอ้ย่างเต็มที หลังจากนั นจนกว่าจะสิ นสดุลงตามที ไดร้ะบุไวใ้นนี  (“กําหนดระยะเวลา”)
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6.3. เทคโนโลยขีอง UPS ที ถูกโฮสต ์ เทคโนโลย ี UPS บางอย่างจะถูกโฮสตไ์วโ้ดย UPS 
หรอืผูจั้ดจําหน่ายของ UPS หรอืบรษัิทในเครอื UPS สว่นเทคโนโลยทีี โฮสตโ์ดย UPS 
จะถกูโฮสตไ์วบ้นเซริฟ์เวอรใ์นสหรัฐอเมรกิาและถกูตั  งเวลาใหส้ามารถใชง้านไดทุ้กวัน (เจ็ด (7) วัน) ตลอดยี สบิสี 

(24) ชั วโมง (นอกเหนือจากจะใชง้านไม่ไดใ้นกรณีที มกีารบํารุงรักษา) อยา่งไรก็ตาม UPS 
ไมไ่ดร้ับประกันความพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยขีอง UPS ที โฮสตไ์วนั้ น 
หรอืกรณีที มกีารเขา้ถงึจะไมม่กีารหยดุชะงักหรอืปราศจากขอ้ผดิพลาด ทั งนี  UPS ขอสงวนสทิธิ ในการขัดจังหวะ
จํากัด หรอืระงับเทคโนโลยขีอง UPS ที โฮสตไ์วเ้ป็นระยะ ๆ เพื อวัตถปุระสงคใ์นการบํารุงรักษา การอัปเกรด 
และเหตผุลที คลา้ยคลงึกัน คณุยอมรับว่าทั  ง UPS หรอืบรษัิทในเครอืของ UPS 
มติอ้งรับผดิชอบหรอืรับผดิต่อความเสยีหายใด ๆ ที เกดิขึ นเนื องจากการหยดุชะงัก การระงับ 
หรอืการยกเลกิเทคโนโลยขีอง UPS ที โฮสตไ์วโ้ดยไมคํ่านงึถงึเหตผุลดังกลา่ว

6.4. การสิ นสุด

a. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งสามารถยตุขิอ้ตกลงนี ได ้ และ UPS สามารถบอกเลกิการอนุญาตใด ๆ 
หรอืทั งหมดต่อเทคโนโลยขีอง UPS ที ใหไ้วใ้นนี ไดท้กุเมื อตามความสะดวก โดยการสง่หนังสอื
เป็นลายลักษณ์อักษรแจง้ถงึการบอกเลกิดังกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ งทราบ

b. ไมว่า่ขา้งตน้จะกลา่วไวอ้ย่างไรก็ตาม ขอ้ตกลงนี จะสิ นสดุลงโดยที UPS 
ไมจํ่าเป็นตอ้งกระทําการใด ๆ ตอ่ไป (1) เมื อมกีารฝ่าฝืนขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปมาตราที  3, 7 หรอื 10 
หรอืสว่นที  2.2 และ 4.1 (ประโยคที สาม) ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป (2) ในกรณีที คณุลม้ละลาย 
เริ มตน้ลม้ละลาย การปรับโครงสรา้งองคก์รของบรษัิท การฟื นฟสูภาพทางแพ่ง การตกลงประนอมหนี  
การชําระหนี พเิศษหรอืการไม่สามารถชําระหนี อื นใดอันเกี ยวขอ้งกับคณุ หรอืหากคณุไดแ้ตง่ตั  งผูร้ักษาทรัพย์
ผูจั้ดการทรัพยผ์ูจั้ดการพทัิกษ์ทรัพย์ หรอืผูช้ําระบัญช ี หรอืลงมตใิหเ้ลกิกจิการ หรอืศาลออกสั งใหเ้ป็นเชน่นั น (3) 
หากคณุเป็นหุน้สว่นคนหนึ งใน หรอืลกูคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารเป็นหา้งหุน้สว่น และการเป็นหุน้สว่นนั นถกูยกเลกิ หรอื (4) 
เมื อมกีารลบโพรไฟล ์UPS ของคณุ

6.5. ผลของการสิ นสุด

a. เมื อขอ้ตกลงนี สิ นสดุลงไมว่า่จะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม การอนุญาตทั งหมดที ใหใ้นที นี  
จะยตุลิงโดยทันท ี และคณุตอ้งยตุแิละหยดุใชแ้ละเขา้ถงึวัสดุตา่ง ๆ ของ UPS และทําลายวัสดุตา่ง ๆ ของ UPS 
ที อยูใ่นความครอบครองหรอืความควบคมุของคณุโดยทันที

b. เมื อการอนุญาตใด ๆ ที ใหสํ้าหรับเทคโนโลยขีอง UPS สิ นสดุลง
คณุตอ้งยตุแิละหยดุใชแ้ละเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS นั น และวัสดตุ่าง ๆ ของ UPS ที เกี ยวขอ้งกับเทคโนโลยนัี น 
และทําลายวัสดุตา่ง ๆ ของ UPS ทั งหมดที เกี ยวขอ้ง ซึ งอยูใ่นความครอบครองหรอืความควบคมุ ของคณุโดยทันที

6.6. การคงอยูข่องขอ้กําหนดเมื อขอ้ตกลงสิ นสุดลง  ขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปมาตราที  1, 7-9, และ 
12 และมาตรา 4.1, 6.5, และ 6.6 
มาตราและหัวขอ้ในสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยตามที ระบุไวใ้นสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย มาตราที 10.3 
และมาตราและหัวขอ้ในนโยบายขอ้มลูและการใชง้านโดยทั วไปที ระบไุวใ้นมาตราที 4 
ของนโยบายขอ้มลูและการใชง้านโดยทั วไป จะยังคงมผีลบังคับใชต้อ่ไปหลังสิ นสดุขอ้ตกลงฉบับนี 
ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

7. ขอ้มลูที เป็นความลบั ความลบัทางการคา้ สารสนเทศ

7.1. การเปิดเผยขอ้มูล ในระหวา่งกําหนดระยะเวลาและหลังจากนั น คณุตอ้งไมใ่ช ้

(ยกเวน้ตามที ไดอ้นุญาตไวเ้กี ยวกับการปฏบัิตติามของคณุภายใตข้อ้ตกลงนี ) เปิดเผย 
หรอือนุญาตใหบ้คุคลใดเขา้ถงึความลับทางการคา้ (รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดอยู่แตเ่พยีงความลับทางการคา้ใด ๆ 
ที อยูใ่นวัสดตุา่ง ๆ ของ UPS)  ในระหวา่งกําหนดระยะเวลาและเป็นเวลาหา้ (5) ปีหลังจากนั น 
ยกเวน้ว่ากฎหมายจะบังคับใหเ้ป็นอย่างอื น คณุตอ้งไมใ่ช ้ เปิดเผย 
หรอือนุญาตใหบ้คุคลใดเขา้ถงึขอ้มลูที เป็นความลับ 
ยกเวน้ตามที ไดอ้นุญาตไวเ้กี ยวกับการปฏบัิตติามของคุณภายใตข้อ้ตกลงนี   คณุรับทราบวา่หากคณุฝ่าฝืนมาตรา 7 
ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป UPS อาจไมม่หีนทางแกไ้ขทางกฎหมายที เพยีงพอ 
อาจไดร้ับความเสยีหายที มอิาจแกไ้ขได ้ และจะมสีทิธิ เรยีกรอ้งการบรรเทาความเสยีหายโดยชอบธรรม  
คณุตกลงที จะปกป้องขอ้มลูที เป็นความลับ 
และความลับทางการคา้ดังกลา่วเป็นอย่างดไีมน่อ้ยไปกวา่ที คุณปกป้องขอ้มลูที เป็นความลับหรอืกรรมสทิธิ ของคณุเ
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อง  หากบทบัญญัตขิองกฎหมายใดหรอืคําสั งศาลใดบังคับใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลที เป็นความลับ คณุจะแจง้ให ้UPS 
ทราบลว่งหนา้เป็นเวลานานพอ เพื อให ้UPS มโีอกาสในการคัดคา้นการเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วไดต้ามสมควร

7.2. การรวมกลุม่  คณุจะไมร่วมสารสนเทศหรอืแตกแขนงหรอืพัฒนาขอ้มลู บรกิาร หรอืผลติภัณฑต์า่ง ๆ 
ที ใชส้ารสนเทศนั น นอกเหนือจากที ไดร้ับอนุญาตไวอ้ยา่งชัดแจง้ภายใตข้อ้ตกลงนี 

7.3. การสง่ออกขอ้มลู คณุไม่อาจสง่ออกขอ้มูลไดไ้ม่ว่าจะโดย (i) 
ฟังกช์นัการทํางานการสง่ออกขอ้มลูที ตดิตั  งเขา้ไปในซอฟตแ์วรดั์งกลา่ว (ii) 
การดงึขอ้มลูจากอนิเทอรเ์ฟซของซอฟตแ์วรดั์งกลา่ว (เชน่ การลอกภาพหนา้จอ) หรอื (iii) 
ขอ้มลูอื นใดจากฐานขอ้มูลของ UPS 
และใชข้อ้มลูดังกล่าวเพื อเปรยีบเทยีบอัตราการจัดสง่หรอืเวลาการจัดสง่กับอัตราการจัดสง่หรอืเวลาการสง่ของบคุ
คลที สามที ไมใ่ชส่มาชกิในภาคขีอง UPS

8. การรบัรอง

8.1. โดยลูกคา้  คณุรับรองและรับประกันวา่ (1) ทั  งลกูคา้และคณุไมไ่ดม้สํีานักงานใหญ่อยูใ่น หรอืกอ่ตั  งขึ นใน 
เป็นพลเมอืงหรอืผูม้ถี ิ นพํานักอยูใ่น หรอืเป็นรัฐบาลของดนิแดนตอ้งหา้ม (2) 
ทั  งคณุและลูกคา้ของคณุไม่ไดเ้ป็นบคุคลในบัญชรีายชื อประเทศที ถกูจับตามองเป็นพเิศษของกระทรวงการคลังแห่
งสหรัฐอเมรกิา หรอืเป็นบคุคลที ถอืครองหุน้สว่นตั งแตร่อ้ยละหา้สบิขึ นไป
หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบคุคลใดก็ตามที อยูใ่นบัญชรีายชื อ
ประเทศที ถกูจับตามองเป็นพเิศษของกระทรวงการคลัง สหรัฐอเมรกิา (ตามที มกีารแกไ้ขปรับเปลี ยนอยูเ่ป็นระยะ 
ซึ งสามารถดรูายชื อไดจ้าก https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt เพื อความสะดวกเท่านั น 
และ https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) 
(แตล่ะบคุคลเรยีกว่า “บุคคลตอ้งหา้ม”); (3) ทั  งคณุและลกูคา้ของคณุจะไมใ่ชเ้ทคโนโลย ีUPS ในดนิแดนตอ้งหา้ม 
และ (4) ทั  งคณุและลกูคา้ของคณุจะไมใ่ชเ้ทคโนโลยี UPS 
ในสว่นที เกี ยวขอ้งกับธรุกจิหรอืธรุกรรมที เกี ยวเนื องกับดนิแดนตอ้งหา้มหรอืบคุคลตอ้งหา้ม

8.2. การปฏเิสธการรบัประกนั

a. ฝ่ายตา่งๆ ของ UPS ขอรับประกันว่า เป็นเวลาเกา้สบิ (90) 
วันนับจากวันที สง่มอบซอฟตแ์วรใ์หแ้กค่ณุ
ซอฟตแ์วรดั์งกล่าวจะทํางานไดจ้รงิดังที ไดอ้ธบิายไวใ้นเอกสารทางเทคนคิที เกี ยวเนื องกับซอฟตแ์วรนั์ น 
ภาระรับผดิเพยีงอย่างเดยีวของ UPS สําหรับการละเมดิการรับประกันขา้งตน้คอืการเปลี ยนซอฟตแ์วรนั์ นใหใ้หม่
วัสดุตา่ง ๆ ของ UPS ไดร้ับการจัดหาให ้ “ตามที เป็น พรอ้มขอ้บกพร่องทั งหมด” และในสภาพและสภาวะปัจจุบัน 
ยกเวน้ตามที ไดช้ี แจงไวใ้นการรับประกันในประโยคขา้งตน้ UPS ไม่สญัญาว่าจะใหก้ารรับประกัน รับรอง ประกัน 
ใหเ้งื อนไข คํามั น หรอืขอ้กําหนด ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย โดยชอบดว้ยกฎหมายหรอือื น ๆ เกี ยวกับสภาพ 
คณุภาพ ความคงทน ความถกูตอ้ง ความสมบรูณ์ ประสทิธภิาพ การไมล่ะเมดิสทิธิ ของบุคคลที สาม
ความสามารถในการวางจําหน่าย การใชโ้ดยปกตสิขุ หรอืความเหมาะสมสําหรับจุดมุง่หมายใดโดยเฉพาะ 
หรอืการใชวั้สดุตา่ง ๆ ของ UPS ที ไดใ้หไ้วห้รอืยอมรับโดย UPS ตลอดจนไมม่กีารรวมการรับประกัน รับรอง 
ใหเ้งื อนไข คํามั น หรอืขอ้กําหนดดังกลา่วเอาไวต้ามขอบเขตสงูสดุที กฎหมายอนุญาตในที นี 
เชน่เดยีวกันกับการรับประกันใด ๆ ที เกดิจากการตดิตอ่หรอืการใช ้UPS ไมป่ระกันวา่จะทําการแกไ้ขขอ้บกพร่องใด ๆ 
ในวัสดตุ่าง ๆ ของ UPS  ขอ้มูลหรอืคําแนะนําทางวาจาหรอืที เป็นลายลักษณ์อักษรที  UPS หรอืผูแ้ทน ของ UPS ให ้
ไมถ่อืว่าเป็นการรับประกัน

b. นอกจากนี  คณุยังรับทราบและยนิยอมให ้ UPS หรอืผูใ้หก้ารสนับสนุนเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอร์
แฟ้ม และขอ้มลูต่างๆ ที เกี ยวขอ้งของคณุตามมาตราที 5 
ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปในที นี เพยีงเพื ออํานวยความสะดวกในการใหบ้รกิารสนับสนุนในฐานะตัวแทนของ
คณุเทา่นั น และคุณเป็นผูร้ับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการเก็บสํารองระบบคอมพวิเตอร ์ โปรแกรมประยกุต ์ แฟ้ม 
และขอ้มลูของคณุเอง บรกิารสนับสนุนหรอืซอฟตแ์วรส์นับสนุนใดๆ ที จัดหาใหโ้ดย UPS 
หรอืผูใ้หก้ารสนับสนุนตามขอ้ตกลงนี  เป็นการจัดหาให ้ “ตามที เป็นพรอ้มขอ้บกพร่องทั งหมด” และ UPS 
ไมข่อรับประกัน ไมว่่าจะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัยก็ตาม เกี ยวกับบรกิารสนับสนุนหรอืซอฟตแ์วรส์นับสนุนดังกลา่ว 
โดยไมเ่ป็นการจํากัดกฎระเบยีบทั วไปที กล่าวขา้งตน้ UPS ขอปฏเิสธการรับประกันทั งหมดอย่างชดัแจง้
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงการรับประกันความเหมาะสมในการจําหน่าย การไมล่ะเมดิสทิธิ ของบคุคลที สาม
หรอืความเหมาะสมสําหรับจุดมุ่งหมายใดโดยเฉพาะ
อันเกี ยวเนื องกับบรกิารสนับสนุนหรอืซอฟตแ์วรส์นับสนุนที จัดหาใหภ้ายใตข้อ้ตกลง และคําแนะนํา การวนิจิฉัย 
และผลลัพธต์า่ง ๆ ทั  งหมดที เกี ยวขอ้ง คณุรับทราบและตกลงวา่ UPS จะไมร่ับผดิตอ่ความผดิพลาด การละเวน้ 
การขาดหาย ความบกพร่อง หรอืการไมส่อดคลอ้งกันของบรกิารสนับสนุน

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
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c. ฝ่ายตา่งๆ ของ UPS ไม่รับประกันวา่การเขา้ถงึระบบของ UPS จะเป็นไปอย่างต่อเนื อง 
ไมม่กีารขัดจังหวะหรอืปลอดภัย การเขา้ถงึระบบของ UPS 
ดังกล่าวอาจถูกรบกวนจากปัจจัยหลายประการที อยูน่อกเหนือความควบคมุของ UPS ฝ่ายตา่ง ๆ ของ UPS 
จะไมม่ภีาระรับผดิต่อความเสยีหายใดก็ตามที มสีาเหตมุาจากการรบกวนดังกล่าวนั น

d. บางประเทศไมอ่นุญาตใหม้กีารจํากัดการรับประกันโดยนัย 
ดังนั นการจํากัดและการยกเวน้ในสว่นนี อาจไมม่ผีลบังคับใชกั้บคณุ
ขอ้ตกลงนี ใหส้ทิธิ ตามกฎหมายโดยเฉพาะแกค่ณุ คณุยังอาจมสีทิธิ อื น ๆ ซึ งแตกต่างกันไปในแตล่ะประเทศ
คณุตกลงและรับทราบวา่ การจํากัดและการยกเวน้ความรับผดิ 
และการรับประกันที อยูใ่นขอ้ตกลงนี มคีวามเป็นธรรมและสมเหตสุมผล

9. การจํากดัความรบัผดิ

a. เขตอํานาจศาลบางแหง่ไมอ่นุญาตใหม้ขีอ้จํากัดเกี ยวกับความเสยีหายบางอยา่งดังเชน่ขอ้จํากัดเ
กี ยวกับ (i) ความเสยีหายที เกดิขึ นโดยบังเอญิหรอืที เกดิขึ นตามมา (ii) 
ความเสยีหายที เกดิจากความประมาทเลนิเล่อหรอืการทําผดิโดยเจตนาและ (iii) 
ความเสยีหายที เกดิจากการบาดเจ็บสว่นบุคคลหรอืการเสยีชวีติ
ตามขอ้จํากัดและขอ้ยกเวน้ในสว่นนี อาจไมนํ่าไปปรับใชกั้บคุณและเป็นเพยีงการบังคับใชต้ามขอบเขตของสงูสดุขอ
งกฎหมายที บังคับใชนั้ นอนุญาต ขอ้ตกลงนี ใหส้ทิธิ ตามกฎหมายโดยเฉพาะแกค่ณุ คณุยังอาจมสีทิธิ อื น ๆ 
ซึ งแตกตา่งกันไปตามเขตอํานาจศาล หากคณุมคีวามสมัพันธใ์นฐานะที เป็นลกูคา้
สทิธติามกฎหมายของทา่นซึ งไมส่ามารถยกเวน้ได ้(ถา้ม)ี จะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากบทบัญญัตเิหลา่นี 

b. ฝ่ายตา่งๆ ของ UPS จะไม่มภีาระรับผดิตอ่คณุหรอืบุคคลที สามสําหรับความเสยีหายทางออ้ม
ความเสยีหายที เป็นผลตามมา ความเสยีหายที สงูกว่าความเสยีหายจรงิ ความเสยีหายที เป็นการลงโทษ
ความเสยีหายหลายกรณี ความเสยีหายโดยมไิดเ้จตนา หรอืความเสยีหายพเิศษ การสญูเสยีผลกําไร
การสญูเสยีขอ้มลูหรอืการใชข้อ้มลู การสญูเสยีการออม
หรอืคา่ใชจ่้ายของการจัดหาสนิคา้ทดแทนอันเกดิขึ นจากขอ้ตกลงนี เนื องจากการละเมดิสญัญา
การละเมดิที มใิชก่ารละเมดิสญัญา (รวมถงึการประมาทเลนิเล่อ) ความผดิที กระทําต่อผูอ้ื น การใชวั้สดตุ่างๆ ของ 
UPS หรอืในประการอื น ถงึแมว้า่ฝ่ายต่างๆ ของ UPS 
จะไดร้ับทราบถงึความเป็นไปไดท้ี จะเกดิความเสยีหายดังกลา่วขึ นก็ตาม ไมว่่าอยา่งไรก็ตาม 
ภาระรับผดิของฝ่ายตา่ง ๆ ทั  งหมดของ UPS สําหรับความเสยีหาย (โดยตรงหรอือื น ๆ) หรอืเบี ยปรับ 
หรอืความสญูเสยี ไมว่า่จะอยู่ในรูปแบบการฟ้องคด ี หรอืขอ้เรยีกรอ้งใด ทั  งที เป็นในรูปของสัญญา การละเมดิ 
(รวมถงึการประมาทเลนิเล่อ) การกระทําที ผดิกฎหมาย หรอืรูปแบบอื นใด 
รวมกันทั งหมดจะไมเ่กนิหนึ งพันดอลลารส์หรัฐฯ (USD $1,000) ณ ที นี 
คณุขอสละสทิธิ ในการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายเป็นจํานวนเกนิกว่านั น
ยกเวน้สําหรับการจํากัดภาระรับผดิที ระบุไวข้า้งตน้ในสว่น 1.1 ของสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย และสว่น 8.2 
ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป

c. เพื อความชดัเจนและเพื อความสอดคลอ้งตอ้งกันของเนื อความในยอ่หนา้สองของขอ้กําหนดและ
เงื อนไขทั วไปเหลา่นี  การนําเสนอขอ้ตกลงฉบับนี  (ฉบับ UTA 10072022) ตอ่คณุมากกว่าหนึ งครั  ง 
จะไม่ไดเ้ปลี ยนแปลงภาระรับผดิชอบโดยรวมทั งหมดของกลุม่บรษัิท UPS 
ใหเ้กนิกวา่ยอดหนึ งพันดอลลารส์หรัฐอเมรกิา (USD $1,000)

d. หากไม่ทําการเรยีกรอ้งภายในหก (6) เดอืน 
หลังจากที เกดิเหตกุารณ์แรกที เป็นเหตแุหง่ขอ้เรยีกรอ้งนั น จะถอืวา่เป็นการสละสทิธิ การเรยีกรอ้ง

10. การใชช้ื อและการประชาสมัพนัธ์ เวน้เสยีแต่วา่จะไดก้ล่าวถงึไวอ้ยา่งชดัแจง้ในขอ้ตกลงนี 
คณุตกลงวา่คณุจะไมใ่ชช้ื อของฝ่ายตา่ง ๆ ของ UPS (รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดอยู่แตเ่พยีง United Parcel Service of 
America, Inc.) หรอืหุน้สว่นหรอืพนักงานของฝ่ายตา่ง ๆ ของ UPS หรอืชื อการคา้ เครื องหมายการคา้ 
รูปลักษณ์/ภาพลักษณ์ทางการคา้ หรอืการลอกเลยีนแบบสิ งเหลา่นั นที ฝ่ายตา่ง ๆ ของ UPS เป็นเจา้ของ 
ในการโฆษณา การประชาสมัพันธ ์หรอือื น ๆ  โดยไม่ไดร้ับความยนิยอมเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UPS กอ่น

11. ประกาศ  ยกเวน้วา่จะไดร้ะบุไวโ้ดยเฉพาะในขอ้ตกลงนี  การแจง้ การเรยีกรอ้ง หรอื การสื อสารอื น ๆ 
ที จําเป็นหรอืที อนุญาตภายใตข้อ้ตกลงนี  จะตอ้งกระทําเป็นลายลักษณ์อักษร 
และจะตอ้งไดร้ับการสง่ดว้ยวธิดีังตอ่ไปนี 
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หากสง่โดยคณุ: โดยทางการสง่มอบถงึมอืผูร้ับการนําสง่โดยใชบ้รกิาร UPS Next Day Air® 
(จะถอืว่าหนังสอืแจง้มผีลบังคับใชห้ลังจากวันที สง่ออกไปหนึ งวันทําการ) โดยทางโทรสารหรอื telecopier 
หากฝ่ายที สง่ไดร้ับคํายนืยันการสง่ (จะถอืว่าหนังสอืแจง้มผีลบังคับใช ้ ณ วันที ไดร้ับคํายนืยัน) 
หรอืโดยการสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนโดยชําระคา่ไปรษณียแ์ลว้และขอไปรษณียต์อบกลับ
(จะถอืว่าหนังสอืแจง้มผีลบังคับใช ้ ณ วันทําการที สบิหลังจากวันที สง่ทางไปรษณีย)์ ถงึ UPS, 35 Glenlake 
Parkway, Atlanta, Georgia 30328, Attention: UPS Legal Department, หมายเลขโทรสาร: (404) 828-6912; 
และ

หากสง่โดย UPS: โดยใชว้ธิแีตล่ะวธิทีี มใีหแ้กค่ณุและทางอเีมล (จะถอืวา่หนังสอืแจง้มผีลบังคับใช ้ ณ วันที สง่)
ถงึที อยู่ ที อยูอ่เีมล หรอืหมายเลขโทรสาร (ตามที เกี ยวขอ้ง) (1) 
ในขอ้มลูการลงทะเบยีนของคุณสําหรับเทคโนโลยขีอง UPS นั น ตามที ไดใ้หไ้วแ้ก ่ UPS (2) ในบัญช ี UPS 
ที คณุใชกั้บเทคโนโลยขีอง UPS นั น ๆ หรอื (3) ในกรณีที ไมใ่ชทั่  ง (1) หรอื (2) ที นํามาใชข้า้งตน้แลว้สําหรับที อยู่
ที อยูอ่เีมล หรอืหมายเลขโทรสารตามความเหมาะสมที คณุไดใ้หกั้บทาง UPS

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งอาจเปลี ยนแปลงที อยู่ ที อยูอ่เีมล หรอืหมายเลขโทรสารสําหรับการแจง้ใหท้ราบได ้
โดยแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรใหอ้กีฝ่ายหนึ งทราบลว่งหนา้เป็นเวลาสามสบิ (30) วัน

12. เบ็ดเตล็ด

12.1. ฝ่ายที เป็นอสิระตอ่กนัและกนั คูส่ญัญาเป็นฝ่ายที เป็นอสิระต่อกันและกัน
และไมม่ขีอ้ความใดในนี ที จะตคีวามว่าเป็นการสรา้งสมัพันธภาพการวา่จา้งงานหรอืตัวแทน การเป็นหุน้สว่น
และ/หรอืการ ร่วมทนุระหว่างคูส่ญัญา ไมม่ฝ่ีายใดไดร้ับสทิธิ หรอือํานาจในการรับหรอืสรา้งขอ้ผกูพันหรอืความ
รับผดิชอบใด ๆ ไมว่า่จะโดยชัดแจง้หรอืโดยนัย ในฐานะตัวแทนของหรอืในนามของอกีฝ่ายหนึ ง 
หรอืในการผูกมัดอกีฝ่ายหนึ งในลักษณะใดก็ตาม

12.2. การสละสทิธิ 
การละเวน้บทบัญญัตใิดในขอ้ตกลงนี หรอืของสทิธิ หรอืขอ้ผกูพันใดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ งภายใตข้อ้ตกลงนี จะไมม่ผีล
บังคับใช ้ เวน้เสยีแต่วา่จะเป็นไปตามเอกสารที เป็นลายลักษณ์อักษร
ที ลงนามโดยฝ่ายนั นหรอืทั งสองฝ่ายที ละเวน้การปฏบัิตติาม การละเวน้ใด ๆ 
ดังกล่าวจะมผีลบังคับใชเ้ฉพาะในกรณีนั นเทา่นั น
และเพื อจุดมุง่หมายเฉพาะที ระบอุยูใ่นเอกสารที เป็นลายลักษณ์อักษรนั นเท่านั น

12.3. การแยกบทบญัญตัติา่งๆ ออกจากกนั ตามกฎหมายแลว้ 
คณุอาจยังคงมสีทิธบิางประการที ไม่อาจถูกจํากัดไดด้ว้ยสญัญาอยา่งเชน่ ขอ้ตกลงฉบับนี  
ขอ้ตกลงฉบับนี ไม่ไดม้เีจตนาในการรดิรอนสทิธดิังกลา่ว
หากพบวา่มสีว่นหนึ งสว่นใดของขอ้ตกลงฉบับนี ที ตกเป็นโมฆะหรอืบังคับใชไ้ม่ได ้
ขอ้กําหนดสว่นที เหลอืจะยังคงมผีลบังคับใชไ้ดอ้ยา่งครบถว้นตามขอบเขตสงูสดุที กฎหมายอนุญาต

12.4. การกําหนดมอบหมาย คณุไม่สามารถโอนขอ้ตกลงนี รวมทั งสทิธิ การใหอ้นุญาต 
หรอืขอ้ผกูพันใดก็ตามภายใตข้อ้ตกลงนี ใหแ้กบ่คุคลหรอืหน่วยงานอื น 
โดยไม่ไดร้ับความยนิยอมเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UPS กอ่น  UPS อาจโอนสทิธิ  มอบหมาย 
หรอืถา่ยโอนสว่นใดก็ตามหรอืทั งหมดของขอ้ตกลงนี หรอืสทิธิ ใด ๆ ภายในขอ้ตกลงนี 
ใหแ้กส่มาชกิรายใดก็ไดข้องฝ่ายตา่ง ๆ ของ UPS โดยไมจํ่าเป็นตอ้งขออนุมัติ
หรอืไดร้ับความยนิยอมเห็นชอบจากคณุ เพื อจุดมุง่หมายเหลา่นี คําว่า “การโอนสทิธิ ” รวมถงึ 
แตไ่มจํ่ากัดอยูแ่ตเ่พยีงการควบกจิการหรอืการขายทรัพยส์นิทั  งหมดหรอืจํานวนมากของฝ่ายผูโ้อน หรอื 
การถา่ยโอนขอ้ตกลงนี หรอืสว่นใดก็ตามของขอ้ตกลงนี โดยผลบังคับแหง่กฎหมายหรอือยา่งอื น หรอื 
การขายหรอืการถา่ยโอนหุน้ที มสีทิธิ ลงคะแนนเสยีง/ผลประโยชนเ์ป็นจํานวนสามสบิเปอรเ์ซ็นต์ (30%) 
หรอืมากกว่าของฝ่ายผูโ้อนหรอืของการควบคมุดังกลา่ว  ในกรณีที อนุญาตใหม้กีารโอนขอ้ตกลงนี เกดิขึ น 
ขอ้ตกลงนี จะมผีลผูกมัดและมผีลบังคับใชเ้พื อประโยชนข์องคูส่ญัญาแตล่ะฝ่าย
และของผูส้บืทอดทางกฎหมายและผูไ้ดร้ับมอบหมายของแต่ละฝ่ายนั น

12.5. ภาษ ี  คา่ธรรมเนียมใด ๆ ที ตอ้งชําระภายใตข้อ้ตกลงนี  ไมร่วมถงึภาษีและค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ 
(รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดอยู่แตเ่พยีงภาษีหัก ณ ที จ่าย และภาษีมลูค่าเพิ ม หรอืภาษีหรอืคา่ธรรมเนียมอื นใด) 
ที เก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีที จัดตั  งขึ นอยา่งเหมาะสม จากค่าธรรมเนียมที ตอ้งชําระใหแ้ก ่ UPS ตามขอ้ตกลงนี   
คณุตอ้งรับผดิชอบเองในการคํานวณและการชําระภาษีใด ๆ ดังกลา่วใหแ้กห่น่วยงานจัดเก็บภาษีที เกี ยวขอ้ง 
และจะไม่ลดจํานวนค่าธรรมเนียมที ตอ้งชําระสําหรับการจ่ายภาษีนั น
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12.6. กฎหมายที ควบคมุ เขตอํานาจศาล และภาษาที ใช ้  ขอ้ตกลงนี และการฟ้องรอ้ง คดคีวาม 
หรอืขอ้โตแ้ยง้ที เกดิขึ นจากหรอืที เกี ยวขอ้งกับขอ้ตกลงนี  (ไมว่า่จะเป็นการละเมดิสญัญา
การละเมดิที มใิชก่ารละเมดิสญัญาหรอือื นๆ) จะไดร้ับการบังคับและตคีวามตามกฎหมายของรัฐนวิยอรก์ 
สหรัฐอเมรกิา ตามขอบเขตสงูสดุที กฎหมายอนุญาต ยกเวน้ (1) 
จะมคีวามขัดแยง้กันกับหลักการพื นฐานของกฎหมาย (2) 
อนุสัญญาขององคก์ารสหประชาชาตวิา่ดว้ยสญัญาการซื อขายระหวา่งประเทศ (3) อนุสญัญาปี ค.ศ.1974 
วา่ดว้ยระยะเวลาจํากัดในการซื อขายระหวา่งประเทศ และ (4) พธิสีารที แกไ้ขอนุสญัญาปี ค.ศ.1974 ดังกลา่ว 
ซึ งกระทําขึ นที กรุงเวยีนนา เมื อวันที 11 เมษายน ค.ศ.1980  
คูส่ญัญาประกาศว่าตนไดกํ้าหนดใหข้อ้ตกลงนี และเอกสารทั งหมดที เกี ยวขอ้งกับขอ้ตกลงนี ไมว่า่จะในปัจจุบันหรอืใ
นอนาคตก็ตาม เขยีนขึ นเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น  Les parties déclarent qu'elles exigent que cette entente et 
tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise 
seulement.  ตามขอบเขตสงูสดุที กฎหมายอนุญาต 
และที สอดคลอ้งกับการเขา้ทําสญัญาอยา่งถกูตอ้งในขอ้ตกลงที มผีลผูกพัน
ภาษาที ควบคมุขอ้ตกลงนี คอืภาษาอังกฤษ 
และการจัดหาคําแปลใดก็ตามที สง่ใหแ้กค่ณุเป็นไปเพื อความสะดวกของคณุเทา่นั น
การสื อสารและการตดิตอ่ทางจดหมายทั งหมดระหวา่งคุณและ UPS ภายใตข้อ้ตกลงนี  จะตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ  
ในกรณีที คณุไดเ้ขา้ลงนามในขอ้ตกลงฉบับนี โดยวธิกีารแสดงขอ้ตกลงทางอนิเทอรเ์น็ตในฉบับที แปลเป็นภาษาอื น
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษสหรัฐฯ คณุสามารถดขูอ้ตกลงฉบับนี ในฉบับภาษาอังกฤษสหรัฐฯ ไดโ้ดยเขา้ไปที 
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
เขตอํานาจศาลเพยีงแหง่เดยีวสําหรบัการฟ้องรอ้งใด ๆ คดคีวาม 
ขอ้โตแ้ยง้ที เกดิขึ นจากหรอืที เกี ยวกบัขอ้ตกลงนี (ไมว่า่จะเป็นการละเมดิสญัญา
การละเมดิที มใิช่การละเมดิสญัญาหรอือื น ๆ) ตอ้งเป็นศาลของรฐับาลกลาง 
หรอืของรฐัในเมอืงแอตแลนตา รฐัจอรเ์จยี และ ณ ที นี 
คูส่ญัญาตกลงยนิยอมที จะใชเ้ขตอํานาจศาลดงักลา่วและสละสทิธิ ท ี ไมส่ามารถเพกิถอนได้
และจะไมอ่า้งขอ้แกต้า่งบนพื นฐานที วา่ขอบเขตอํานาจศาลดงักลา่วขาดอํานาจพจิารณาคดเีกี ยวกบับคุค
ล สถานที สําหรบัพจิารณาคดไีมเ่หมาะสม หรอืเป็นศาลที ไมอ่าจอํานวยความสะดวกใหไ้ด้
ไมว่า่อย่างไรก็ตาม 
หากและมเีหตใุหจํ้าเป็นตอ้งมกีระบวนการพจิารณาเสรมิหรอืแยกต่างหากในเวลาต่อมาในศาลอกีแหง่หนึ งในสหรัฐ
ฯ หรอืตา่งประเทศ เพื อบังคับคดี ตามคําพพิากษาตัดสนิของศาลในแอตแลนตา รัฐจอรเ์จยี หรอืเพื อการอื น ๆ 
ตามความจําเป็น เพื อใหก้ารบรรเทาทุกขอ์ย่างสมบรูณ์และหนทางแกไ้ขอยา่งเต็มที แกป่ระเด็นทั งหมดในขอ้พพิาท 
คูส่ญัญาสามารถเริ มกระบวนพจิารณาเสรมิหรอืแยกตา่งหากในเวลาต่อมานั นไดใ้นศาลใดก็ตามดังกลา่วในสหรัฐอเ
มรกิา หรอืตา่งประเทศ และ ณ ที นี 
คูส่ญัญายนิยอมเห็นชอบกับเขตอํานาจพจิารณาที ไมใ่ชส่ทิธิ ขาดเฉพาะของศาลนั น
และขอละเวน้การแกต้่างว่าไม่มอํีานาจพจิารณาคดเีกี ยวกับบุคคล สถานที สําหรับพจิารณาคด ี ไมเ่หมาะสม 
หรอืเป็นศาลที ไมอ่าจอํานวยความสะดวกใหไ้ด ้ ไมว่า่จะมขีอ้ความใดในนี ที ขัดแยง้ก็ตาม UPS 
มสีทิธิ ไดร้ับการบรรเทาทกุขช์ั วคราวหรอืวธิแีกไ้ขชั วคราวตอ่หนา้ศาลใดก็ตามที มอํีานาจพจิารณาคดี
คณุตกลงวา่ระเบยีนคอมพวิเตอรแ์ละหลักฐานทางอเิล็กทรอนกิสส์ามารถใชเ้ป็นหลักฐานในกรณีพพิาทใด ๆ 
ที เกดิขึ นเกี ยวกับขอ้ตกลงนี ได ้ เพื อหลกีเลี ยงขอ้สงสยั บทบัญญัตเิรื องการยตุขิอ้พพิาทที ระบไุวใ้นขอ้ตกลงใด ๆ 
ที คณุไดทํ้าขึ นกับสมาชกิของคู่สญัญาฝั ง UPS อันเกี ยวขอ้งกับบรกิารของ UPS รวมถงึตัวอย่างเชน่ 
ขอ้กําหนดและเงื อนไขของ UPS วา่ดว้ยการขนสง่/การบรกิารที มผีลบังคับใช ้

จะนํามาใชค้วบคมุไมว่า่บทบัญญัตดัิงกลา่วมผีลบังคับใชกั้บขอ้เรยีกรอ้งหรอืขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ หรอืไม่ก็ตาม  ดขูอ้ที 
12.15 และ เอกสารประกอบ ข. สําหรับการเปลี ยนแปลงตามแตล่ะประเทศของขอ้ตกลงนี 
หากคณุเป็นผูพ้ักอาศัยหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุตั งอยูใ่นหนึ งในประเทศหรอืดนิแดนดังตอ่ไปนี 
กลุม่ประเทศตะวันออกกลาง บังกลาเทศ อนิโดนีเซยี อสิราเอล สหรัฐอเมรกิา หรอืเปอรโ์ตรโิก

12.7. เหตุสุดวสิยั คู่สญัญาทั งสองฝ่ายของขอ้ตกลงนี จะไมม่ภีาระรับผดิต่อการไมป่ฏบัิตติามขอ้ผูกพันใด ๆ 
ภายใตข้อ้ตกลงนี  หรอืสําหรับความเสยีหายใด ๆ 
หากการไม่ปฏบัิตติามดังกลา่วเกดิขึ นจากเหตุผลที อยูน่อกเหนือการควบคมุที สมเหตสุมผลของฝ่ายนั น ๆ 
รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดเพยีงการเกดิเหตสุดุวสิยั การนัดหยดุงานหรอืขอ้พพิาทแรงงาน ความโกลาหลในอตุสาหกรรม 
คําสั งกรณีฉุกเฉนิของภาครัฐ โรคระบาดรุนแรง โรคระบาดใหญ่ทั วโลก ภาวะระบาดของโรคตดิเชื อ
หรอืภาวะวกิฤตดิา้นสาธารณสขุอื นใด รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดเพยีง การกักกันโรคหรอืขอ้จํากัดอื นๆ สําหรับพนักงาน
ไมว่า่เหตุการณ์ดังกล่าวจะถอืว่าเป็นโรคระบาดรุนแรงอยา่งเป็นทางการหรอืไมก็่ตาม 
หรอืเป็นการประกาศจากหน่วยงานที มอํีานาจหนา้ที ที เกี ยวขอ้ง การพจิารณาคดหีรอืการดําเนนิการของรัฐบาล 
ระเบยีบขอ้บังคับกรณีฉุกเฉนิ การกอ่วนิาศกรรม การจลาจล ความป่าเถื อน ความลม้เหลวทางอเิล็กทรอนกิส์

ความลม้เหลวของฮารด์แวรห์รอืซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรท์ี สําคัญ ความล่าชา้ในการสง่มอบอุปกรณ์
การกระทําของบคุคลที สาม หรอืการกอ่การรา้ย

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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12.8. การเยยีวยาแกไ้ข  ทางแกใ้ด ๆ ที ใหใ้นนี เป็นทางแกท้ี ไม่ผกูขาด

12.9. การปฏบิตัติามกฎหมาย  ในการปฏบัิตติามขอ้ตกลงนี  แตล่ะฝ่ายตอ้งปฏบัิตติามกฎหมาย คําสั ง
และขอ้บังคับทั งหมดที มผีลบังคับใชโ้ดยเคร่งครัด และตอ้งไม่กระทําการใด ๆ 
อันเป็นเหตใุหอ้กีฝ่ายหนึ งละเมดิกฎหมาย คําสั ง หรอืขอ้บังคับใด ๆ ที มผีลบังคับใชกั้บการกระทํานั น รวมทั ง 
(หากกําหนด) การที คณุในฐานะผูไ้ดร้ับอนุญาตยื นขอ้ตกลงนี กับหน่วยงานหนึ งของรัฐบาล  
คณุยอมรับอย่างเจาะจงว่าวัสดุตา่ง ๆ ของ UPS ในที นี อาจมฟัีงกช์นัเขา้รหัสขอ้มลู
คณุยอมรับและตกลงว่าการดาวนโ์หลด นําเขา้ หรอืใชวั้สดตุ่าง ๆ ของ UPS 
ในประเทศหรอืเขตแดนใดก็ตามนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา จะเทา่กับคณุ มใิช่ UPS 
ยอมรับผดิชอบอย่างเต็มที ต่อการปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับของประเทศหรอืเขตแดนนั น ๆ 
รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดเพยีงกฎหมาย และขอ้บังคับทั งหมดเกี ยวกับการนําเขา้ ใช ้ จําหน่าย พัฒนา 
หรอืโยกยา้ยซอฟตแ์วรท์ี มกีารเขา้รหัสขอ้มูล หรอืเทคโนโลยี
และขอ้กําหนดทั งหมดดา้นการลงทะเบยีนหรอืขออนุญาตที เกี ยวขอ้งกับการดังกล่าว

12.10. แนวปฏบิตัดิา้นขอ้มลู เพื อดําเนนิการใหบ้รกิารรับและจัดสง่ และในการเชื อมโยงกับการใชเ้ทคโนโลยขีอง
UPS ของคณุนั น บรษัิทจัดสง่พัสดภุัณฑ ์ UPS ในเขตอํานาจศาลของคณุ ซึ งมชีื อและที อยู่ที อาจพบไดภ้ายใต ้
“Contact UPS” บนเว็บไซตข์อง UPS สําหรับเขตอํานาจศาลของคณุ (“UPS Delivery Co.”) ในการเก็บรวบรวม 
ประมวลผล และใชข้อ้มลูสว่นบุคคล  UPS Market Driver, Inc., 35 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, 
USA 30328 และฝ่ายอื น ๆ ของ UPS ที ไดร้ับขอ้มลูสว่นบคุคลและใชเ้พื อวัตถปุระสงคต์ามที ระบไุวด้า้นลา่ง

ภาคขีอง UPS ประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลที ใชบั้งคับตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล
โดยไมเ่ป็นการจํากัดความรับผดิของ UPS ในการเก็บรวบรวม ใช ้ ประมวล หรอืเปิดเผย 
ขอ้มลูสว่นบคุคลตามที กฎหมายอนุญาต คณุตกลงว่า UPS และบรษัิทอื น ๆ ในกลุม่บรษัิทของ UPS ทั วโลก (i) 
อาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลที คณุใหไ้วเ้พื อวัตถปุระสงคท์ี รวมถงึการใหบ้รกิาร ผลติภัณฑ ์ และการสนับสนุนของ UPS 
การจัดการการชําระเงนิ การเรยีกรอ้ง คํารอ้งขอ และบัญชี UPS ของคณุ 
การตดิตอ่สื อสารกับคณุเพื อใหอั้พเดตการตดิตามและขอ้มูลเกี ยวกับกจิกรรมพเิศษ การสํารวจ การแขง่ขัน ขอ้เสนอ 
โปรโมชั น ผลติภัณฑ ์ และบรกิาร ใหบ้รกิารโฆษณาที เหมาะกับความสนใจของคณุ การดําเนนิงานประเมนิ ปกป้อง 
และปรับปรุงธรุกจิของ UPS อํานวยความสะดวกในการใชบ้ล็อกของ UPS และสื อสงัคมออนไลนข์องคณุ
ทําการวเิคราะหข์อ้มูล การตรวจสอบและการรายงานปัญหาการปฏบัิตติาม 
รวมถงึการระบุและป้องกันกจิกรรมที ผดิกฎหมาย การเรยีกรอ้ง หรอืความรับผดิอื น ๆ การใชส้ทิธ ิ จัดตั  ง 
และคุม้ครองสทิธทิางกฎหมาย และการปฏบัิตติามนโยบายของ UPS และขอ้ผกูพันทางกฎหมาย และ (ii) 
อาจถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคลที คณุใหไ้ปยังประเทศอื นนอกเหนือจากประเทศที มกีารสง่มอบการบรกิาร
คณุยังตกลงดว้ยว่า UPS อาจแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลที คณุใหไ้วกั้บบุคคลที สาม รวมถงึผูใ้หบ้รกิาร บรษัิทในเครอื 
ผูค้า้ปลกี พันธมติรทางการตลาดร่วม ผูถ้อืเฟรนไชส ์ ผูต้ดิตอ่ของคณุตามคํารอ้งขอของคณุ หน่วยงานรัฐบาล 
และบคุคลที สามอื น ๆ เชน่ ผูส้ง่ ผูร้ับ และผูช้ําระเงนิและผูร้ับบุคคลที สาม (รวมเรยีกว่า "ผูร้ับ")  UPS 
อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที คณุใหไ้วเ้พื อใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพันทางกฎหมาย
เพื อใหค้วามร่วมมอืโดยสมัครใจกับการบังคับใชก้ฎหมายหรอืหน่วยงานภาครัฐหรอืหน่วยงานอื น ๆ 
ของรัฐเพื อป้องกันอันตรายหรอืความสญูเสยีอันเนื องมาจากกจิกรรมที สงสยัหรอืผดิกฎหมาย และในกรณีที  UPS 
ขายหรอืโอนธรุกจิหรอืสนิทรัพยทั์ งหมดหรอืบางสว่น UPS 
จะไมร่ับผดิชอบต่อแนวปฏบัิตดิา้นความเป็นสว่นตัวของสถานที  เว็บไซต ์แพลตฟอรม์ หรอืบรกิารใด ๆ ที ไมใ่ชข่อง
UPS 

คณุรับรองและประกันกับ UPS วา่ เมื อคณุหรอืพนักงาน ตัวแทน หรอืผูร้ับจา้งของคณุ (“ฝ่ายผูส้ง่”)
จัดหาขอ้มลูที เกี ยวขอ้งกับบคุคลหนึ งบคุคลใดโดยเฉพาะใหแ้ก่ UPS Delivery Co. (1) 
คูส่ญัญาฝ่ายผูส้ง่ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลโดยชอบดว้ยกฎหมาย
และมสีทิธิ และอํานาจในการมอบขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กคู่ส่ัญญา UPS เพื อการใชง้านใด ๆ 
ที อนุญาตไวภ้ายใตข้อ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปเหลา่นี ในสว่นที  12.10 (2) คณุหรอืคูส่ญัญาฝ่ายผูส้ง่อื น ๆ 
ไดแ้จง้ใหแ้ตล่ะบคุคลที ระบตุัวตนจากขอ้มูลสว่นบคุคลไดท้ราบแลว้ (รวมถงึผูร้ับพัสดภุัณฑทั์ งหมด) 
ตามที กฎหมายที เกี ยวขอ้งกําหนดไว ้ ว่า UPS จะประมวลขอ้มลูสว่นบคุคลตามที อนุญาตไวใ้นสว่นที  12.10 
และเพื อวัตถปุระสงคเ์พิ มเตมิใด ๆ ที  UPS อาจนํามาใช ้ซึ งจะมผีลบังคับใช ้ณ เวลาที ทําการขนสง่ และแจง้วา่ UPS 
อาจจะมอบขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กผู่ร้ับตามที ระบไุวข้า้งตน้
และอาจจะมกีารโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วไปยังประเทศหรอืเขตแดนอื น
นอกเหนือจากประเทศหรอืเขตแดนที คูส่ัญญาฝ่าย UPS ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูในตอนแรก 
(ซึ งประเทศหรอืเขตแดนดังกล่าวอาจจะมกีฎหมายคุม้ครองขอ้มลูที ตา่งกันกับกฎหมายในประเทศหรอืเขตแดนที คุ
ณมอบขอ้มลูไวใ้ห)้ และ (3) คุณไดร้ับความยนิยอมเฉพาะดา้นหลังจากแจง้ขอ้มลูแลว้ 
จากผูร้ับหรอืผูท้ี มชีื อระบุไวบ้นพัสดภุัณฑ ์ ตามที กฎหมายกําหนด วา่ UPS อาจจะสง่อเีมลและสง่การแจง้อื น ๆ 
ที เกี ยวขอ้งกับบรกิารขนสง่ที ตกลงกันไวถ้งึบคุคลเหลา่นั น
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นอกจากนี 
คณุยังตกลงยอมรับสายเรยีกเขา้และขอ้ความตัวอักษรที ไมใ่ชเ่ชงิการตลาดแตเ่กี ยวขอ้งกับบรกิารการรับและนําสง่
ของ UPS (รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง สายเรยีกเขา้และขอ้ความตัวอักษรการรับของ) จากหรอืในนามของ UPS 
ไปยังหมายเลขโทรศัพทไ์รส้ายที กําหนดไวสํ้าหรับบัญชขีองคณุ
คณุเขา้ใจและตกลงว่าสายเรยีกเขา้และขอ้ความตัวอักษรดังกลา่วอาจถกูบันทกึไวก้อ่นหนา้ 
และ/หรอืนําสง่ผา่นการใชง้านระบบการกดหมายเลขโทรศัพทอั์ตโนมัติ
และอาจมกีารคดิอัตราคา่ธรรมเนียมสําหรับขอ้ความและขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารแบบไรส้ายของคณุเมื อคณุรับสายเรยี
กเขา้และขอ้ความตัวอักษรนั นไปยังหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื  คณุเขา้ใจและตกลงวา่ หมายเลขโทรศัพทใ์ด ๆ 
ที คณุมอบใหแ้ก่ UPS จะตอ้งเป็นขอ้มูลจรงิ ถกูตอ้ง เป็นปัจจุบัน และสมบรูณ์ 
และคณุจะอัปเดตหมายเลขดังกลา่วในทันทตีามจําเป็นเพื อใหห้มายเลขนั นเป็นจรงิ ถกูตอ้ง 
เป็นปัจจุบันและสมบรูณ์อยูเ่สมอ

12.11. การไมผู่กขาด  ไมม่ขีอ้ความใดในขอ้ตกลงนี ที จะถูกตคีวามว่าเป็นการยับยั งหรอืจํากัด UPS 
ไมว่า่จะทางใดก็ตามจากการเขา้สูข่อ้ตกลงในทํานองเดยีวกันกับบคุคลอื น หรอืจากการทําธรุกจิ 
หรอืทําสญัญาโดยตรงกับผูท้ี เป็นลกูคา้ร่วมกันของทั งสองฝ่าย

12.12. ขอ้ตกลงท ั งหมด: การแกไ้ขเพิ มเตมิ  ขอ้ตกลงนี ถอืเป็นความเขา้ใจและการตกลงทั งหมด 
ระหวา่งคู่สญัญาอันเกี ยวเนื องกับเนื อหาของขอ้ตกลงนี  และมอํีานาจเหนือ (1) การแถลงขอ้เท็จจรงิ ความเขา้ใจ 
และการตกลงใด ๆ และทั งหมดกอ่นหนา้นี หรอืในระยะเวลาเดยีวกันนั นซึ งเกี ยวขอ้งกับเรื องนั น และ (2) 
ขอ้ตกลงเกี ยวกับเทคโนโลยขีอง UPS ฉบับใดก็ตามกอ่นหนา้นี ที ทําขึ นระหวา่ง UPS และคณุ 
ซึ งทั  งหมดของขอ้ตกลงนั นไดร้ับการผสมรวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงนี 
การควบรวมกจิการดังกลา่วจะไมเ่ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพเชน่ที มตีอ่ซอฟตแ์วร ์ ขอ้ตกลงเทคโนโลยขีอง UPS 
ปัจจุบัน ณ 
เวลาที คณุไดร้ับซอฟตแ์วรเ์วอรช์นัเฉพาะจะควบคมุการใชง้านซอฟตแ์วรข์องเวอรช์นัดังกลา่วของคณุไดต้ลอดเวลา
ขอ้ตกลงใดของ UPS วา่ดว้ยเทคโนโลยขีองสํานักงานใหญร่ะหว่าง UPS และลูกคา้ 
ไมว่า่จะตกลงกันกอ่นหรอืหลังวันที ในขอ้ตกลงนี ก็ตาม จะมอํีานาจเหนือขอ้ตกลงนี   ขอ้ตกลงระหว่าง UPS 
และคณุที เกี ยวกับเทคโนโลยขีอง UPS ฉบับใดก็ตาม ซึ งเป็นขอ้ตกลงเวอรช์นัที ใหมก่วา่เวอรช์นั UTA 10072022
จะมอํีานาจเหนือขอ้ตกลงนี  การมอํีานาจเหนือขอ้ตกลงใด ๆ กอ่นหนา้นี จะไมเ่ป็นการตัดทอนสทิธิ ของ UPS 
ที มตีอ่คณุ อันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนหรอืละเมดิขอ้ตกลงดังกล่าวกอ่นหนา้นี กอ่นวันที ของขอ้ตกลงนี  
ตอ้งไมม่กีารแกไ้ขหรอืเพิ มเตมิขอ้ตกลงนี 
เวน้เสยีแต่วา่จะกระทําเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผูแ้ทนที ไดร้ับมอบอํานาจของคู่สญัญาในขอ้ตกลงนี 
อยา่งไรก็ตาม มขีอ้แมว้า่ UPS สามารถดัดแปลงแกไ้ขสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยตามสว่นที  10.2 และวัสดตุา่ง ๆ ของ 
UPS และเทคโนโลยขีอง UPS ตามสว่นที 4.2 ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปเหล่านี 
การเขยีนเป็นลายลักษณ์อักษรที มลีายเซ็นอเิล็กทรอนกิสจ์ะไมถ่อืวา่เหมาะสมที จะแกไ้ขหรอืเพิ มเตมิขอ้ตกลง

12.13. การสละสทิธิ : ประกาศสําหรบัสหภาพยโุรป
หากคณุเป็นผูม้ถี ิ นพํานักหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุตั  งอยูใ่นประเทศใดก็ตามของสหภาพยโุรป
และ/หรอืเขตเศรษฐกจิยโุรป รวมถงึสหราชอาณาจักร ไมว่่าจะยังคงอยูกั่บสหภาพยโุรปหรอืไม่ก็ตาม 
คณุจะตอ้งสละซึ งสทิธ ิ การยอมรับ และการยนืยันทั งปวง ที เกี ยวขอ้งกับการทําสญัญาในทางอเิล็กทรอนกิส์

ซึ งอาจเป็นขอ้กําหนดภายใตม้าตรา 10(1), 10(2), 11(1) และ 11(2) ของ EU Directive 2000/31/EC 
ดังที นํามาใชกั้บเขตอํานาจทางกฎหมายของคณุ (รวมถงึในสหราชอาณาจักร 
ซึ งอาจจะเป็นขอ้บังคับตามบทบัญญัตทิี เทยีบเทา่ของระเบยีบขอ้บังคับว่าดว้ยการพาณชิยเ์ชงิอเิล็กทรอนกิส ์ (EC 
Directive) ค.ศ. 2002 ตามที มกีารแกไ้ขหรอืเปลี ยนทดแทนเป็นระยะ ๆ 
หลังจากที สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชกิสหภาพยุโรป) สําหรับการใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS โดยคณุ  
คณุเขา้ใจว่าคณุมสีทิธติามกฎหมายในการถอนตัวจากขอ้ตกลงนี ในระหวา่งระยะเวลาสบิสี (14) 
วันหลังจากวันที คณุยอมรับขอ้ตกลง และในการนี คณุขอสละสทิธอิยา่งชดัแจง้ซึ งสทิธใินการถอนตัวภายใน 14 
วันดังกลา่ว เพื อแลกเปลี ยนกับประโยชนท์ี UPS จะมอบใหผ้่านการทําใหเ้ทคโนโลยขีอง UPS 
พรอ้มใชง้านไดใ้นทันทหีลังจากที คณุเขา้ทําขอ้ตกลงนี 

12.14. หมายเหต:ุ การดําเนนิการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลตามการประกาศเรื องความเป็นสว่นตวัของ UPS   
คณุรับทราบว่าอาจมกีารดําเนนิการกับขอ้มลูสว่นบุคคลดังที กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปหัวขอ้ที 
12.10  คณุยังตกลงว่า หากคณุเป็นผูร้ับพัสดภุัณฑห์รอืผูร้ับ คณุไดร้ับคําแจง้และยนิยอมใหม้กีารดําเนนิการ 
และใชข้อ้มลูสว่นบคุคล ดังที ไดอ้ธบิายไวใ้นสว่นที  12.10 ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปแลว้
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12.15. เงื อนไขที เฉพาะเจาะจงของประเทศ  
กรณีที คณุเป็นพลเมอืงของหรอืสํานักงานจดทะเบยีนของคณุนั นตั  งอยูใ่นประเทศหรอืเขตแดนแหง่ใดประเทศหนึ งจ
ากรายชื อทั  งหมดดา้นลา่งนี เงื อนไขในเอกสารประกอบ B. จะนําไปใชกั้บคุณ
ระหวา่งขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปและบทบัญญัตทิี มอียูใ่นเอกสารประกอบ B. 
นั นมกีรณีความขัดแยง้หรอืความเคลอืบแคลงเกดิขึ น บทบัญญัตดัิงกลา่วที อยูใ่นเอกสารประกอบ B. 
นั นจะตอ้งเหนือกวา่ถา้เอกสารประกอบ B. นั นนํามาใชกั้บคณุ

a. บาหเ์รน คเูวต โอมาน กาตาร ์ซาอุดอิาระเบยี สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์จอรแ์ดน ตนูเิซยี แอลจเีรยี จบิตูี
อริัก เลบานอน ลเิบยี โมร็อกโก และมอรเิตเนีย (ต่อไปนี รวมเรยีกวา่ “กลุม่ประเทศตะวันออกกลาง”)    

b. บังกลาเทศ อนิโดนีเซยี อสิราเอล สหรัฐอเมรกิา และเปอรโ์ตรโิก
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เอกสารประกอบ A.

คําจํากดัความ - ขอ้กําหนดและเงื อนไขท ั วไป

บรษิทัในเครอื หมายถงึ บคุคลที สามที ควบคมุ ไดร้ับการควบคมุ หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุ 
ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้มร่วมกับบคุคลหนึ ง  สําหรับวัตถุประสงคใ์นคําจํากัดความนี  คําวา่ “ควบคมุ” 
(หมายรวมอยูใ่นความหมายที สมัพันธกั์น คําว่า “ที ควบคมุโดย” และ “ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกันกับ”) 
หมายถงึ 
การมอํีานาจครอบครองทั งทางตรงหรอืทางออ้มในการสั งการหรอืสง่ผลต่อทศิทางการบรหิารและนโยบาย
ของหน่วยงาน ไมว่่าจะผ่านการเป็นเจา้ของหุน้ที ใหส้ทิธิ ออกเสยีง โดยความไวว้างใจ ขอ้ตกลงฝ่ายบรหิาร 
สญัญา หรอือื นๆ

ขอ้ตกลง ไดร้ับการจํากัดความไวใ้นย่อหนา้ที สองของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปเหล่านี 

พสัดภุณัฑท์ี สง่มอบโดยตวัแทนหมายถงึ พัสดภุัณฑท์ี บุคคลอกีคนหนึ งสง่มอบใหแ้กฝ่่ายตา่งๆ ของ 
UPS ในฐานะตัวแทนของคณุ โดยเรยีกเก็บคา่บรกิารการจัดสง่สนิคา้นั นจากบัญช ีUPS ของคุณ

การโอนสทิธิ ไดร้ับการจํากัดความไวใ้นสว่น 12.4 ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป

ผูใ้หบ้รกิารเกี ยวกบัขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิ หมายถงึ ผูใ้หบ้รกิารที เป็นบคุคลภายนอกซึ ง (1) 
ไดร้ับการว่าจา้งจากคณุเพื อจัดหาบรกิารในการปิดรอบการเรยีกเก็บเงนิลูกคา้ใหแ้กค่ณุ และ (2) 
ผูท้ี คณุไดแ้จง้ให ้ UPS ทราบวา่จะเป็นผูร้ับขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิจาก UPS ถงึทา่น ผ่านระบบ UPS 
โดยการใชว้ธิกีารถา่ยโอนขอ้มูลที ปลอดภัยที ทาง UPS 
สามารถเปลี ยนแปลงไดเ้ป็นครั  งคราวเป็นไปตามขอ้ตกลงฉบับนี 

ขอ้มลูที เป็นความลบั หมายถงึ ขอ้มลูหรอืวัสดใุดๆ นอกเหนือจากความลับทางการคา้ ที มคีุณคา่ต่อ UPS 
และโดยทั วไปแลว้ไมเ่ป็นที ทราบของบคุคลภายนอก หรอืที UPS ไดม้าจากบุคคลภายนอก 
(รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดอยู่แตเ่พยีงฝ่ายตา่งๆ ของ UPS) ซึ ง UPS ถอืว่าเป็นกรรมสทิธิ ของ UPS ไมว่่า UPS 
จะเป็นเจา้ของหรอืไมก็่ตาม  ขอ้มลูที เป็นความลับรวมถงึสารสนเทศ  
ขอ้มลูที เป็นความลับไมร่วมถงึขอ้มลูที คณุสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ (1) 
เป็นขอ้มลูที คณุทราบอยู่แลว้ในขณะที ไดร้ับขอ้มลูนั นจาก UPS 
และเป็นขอ้มลูที ไม่อยูภ่ายใตบั้งคับแหง่ขอ้ตกลงอื นใดวา่ดว้ยการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูระหวา่งคู่สญัญา (2) 
โดยทั วไป เป็นที ทราบกันแลว้ของสาธารณชนในขณะนี หรอืในอนาคตโดยไมใ่ชค่วามผดิของคณุ (3) 
คณุเป็นผูจั้ดทําขึ นเองโดยชอบดว้ยกฎหมายโดยไมอ่า้งองิถงึขอ้มลูที เป็นความลับ หรอื (4) 
คณุเป็นผูไ้ดร้ับมาโดยชอบดว้ยกฎหมายจากบคุคลภายนอกโดยไมม่ขีอ้ผูกพันที จะตอ้งเก็บไวเ้ป็นความลับ

ลูกคา้ ไดร้ับการจํากัดความไวใ้นยอ่หนา้ที สามของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป

ความเสยีหาย หมายถงึ การเรยีกรอ้ง ความสญูเสยี ความเสยีหาย คําสั ง คําพพิากษา และ คา่ใชจ่้ายตา่ง
ๆ (รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดอยูแ่ตเ่พยีงคา่ทนายความ)

สทิธิ ผูใ้ชง้านข ั นสุดทา้ยหมายถงึเอกสารที ดไูดจ้าก 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/EUR_TH.pdf>

ขอ้กําหนดและเงื อนไขท ั วไป หมายถงึ เอกสารนี 

พสัดภุณัฑข์าเขา้ หมายถงึ พัสดภุัณฑต์่างๆ ที สง่มอบใหแ้กฝ่่ายตา่งๆ ของ UPS เพื อนําสง่ใหแ้กค่ณุ

สารสนเทศ หมายถงึ ขอ้มลูที จัดหาใหจ้ากระบบของ UPS (i) 
ที เกี ยวขอ้งกับบรกิารที จัดหาใหโ้ดยฝ่ายตา่งๆ ของ UPS หรอื (ii) 
ที สรา้งขึ นมาอันเกี ยวเนื องกับการที คณุจัดสง่สนิคา้กับฝ่ายตา่งๆ ของ UPS 
รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดอยู่แตเ่พยีงพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบ

นโยบายขอ้มลูและการใชง้านโดยท ั วไปหมายถงึเอกสารที ดไูดจ้าก 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/IGUP_TH.pdf>

กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง มคํีาจัดความใหใ้นสว่น 12.15 ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/EUR_TH.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/IGUP_TH.pdf


12 

พสัดภุณัฑข์าออก หมายถงึ พัสดภุัณฑท์ี คณุสง่มอบใหแ้กฝ่่ายตา่ง ๆ ของ UPS

เขตแดนที ไดร้บัอนุญาต หมายถงึ สําหรับเทคโนโลยใีดก็ตามของ UPS 
ในประเทศและเขตแดนที เกี ยวขอ้งกับเทคโนโลยขีอง UPS นั นในเอกสารประกอบ C. 
ของเอกสารสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย

บคุคล หมายถงึ บคุคลธรรมดา บรษัิท บรษัิทจํากัด หุน้สว่น การลงทนุร่วม สมาคม บรษัิทร่วมทนุ ทรัสต์
องคก์รที ไมไ่ดก้อ่ตั  งเป็นบรษัิท หรอืนติบิคุคลอื นๆ

จดุมุง่หมาย มคํีาจํากัดความใหไ้วใ้นสว่น 12.10 ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป

ผูร้บั มคํีาจํากัดความใหไ้วใ้นสว่น 12.10 ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป

เขตแดนตอ้งหา้ม หมายถงึ ประเทศใดก็ตามที อยูใ่นโปรแกรมการควํ าบาตรทางเศรษฐกจิ 
ซึ งควบคมุดแูลโดยสํานักงานควบคมุทรัพยส์นิตา่งประเทศ (Office of Foreign Assets Control หรอื 
"OFAC") ในสงักัดกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมรกิา หรอืประเทศที ถกูหา้มอยา่งอื นโดยทั วไปจากการใช ้

การสง่ออกหรอืการสง่เทคโนโลยขีอง UPS 
ที สั งเขา้มาออกนอกประเทศภายใตก้ฎหมายการควํ าบาตรหรอืการควบคมุการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิา
รายชื อประเทศหรอืเขตแดนที ถูก OFAC สั งหา้มขนสง่สนิคา้หรอืควํ าบาตร อาจเปลี ยนแปลงไดทุ้กเมื อ  
เพื อความสะดวกในการอา้งองิเทา่นั น ลงิกต์่อไปนี จะใหข้อ้มลูที เกี ยวขอ้งกับประเทศหรอืเขตแดนดังกลา่ว:  
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx, และ 
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm

ผูใ้หบ้รกิาร มคํีาจํากัดความที ใหไ้วใ้นขอ้ตกลงและเงื อนไขทั วไปวรรคที สาม

พนกังานผูใ้หบ้รกิารมคํีาจํากัดความที ใหไ้วใ้นขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปวรรคที สาม

ฝ่ายผูส้ง่ มคํีาจํากัดความใหไ้วใ้นสว่น 12.10 ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป

ซอฟตแ์วร ์ หมายถงึ รายการของ UPS Technology ที  (i) เป็นซอฟตแ์วรท์ี  UPS 
จัดหาใหแ้กค่ณุภายใตข้อ้ตกลงนี (ไมร่วมถงึรหัสตัวอยา่งของซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร)์ 
และเอกสารทางเทคนคิใดๆ ที เกี ยวขอ้ง และ (ii) อัพเดทใดๆ ของซอฟตแ์วรท์ี  UPS 
จัดหาใหแ้กค่ณุภายใตข้อ้ตกลงนี 

บรกิารสนบัสนุน มคํีาจํากัดความตามที ใหไ้วใ้นสว่น 5.1 ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป

ผูใ้หก้ารสนบัสนุน มคีําจํากัดความตามที ใหไ้วใ้นสว่น 5.1 ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป

ผูใ้หบ้รกิารสนบัสนุน มคีําจํากัดความตามที ใหไ้วใ้นสว่น 5.1 ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป

เอกสารทางเทคนคิ หมายรวมถงึ เอกสารใดๆ และทั งหมด 
และ/หรอืรหัสซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรท์ี เกี ยวกับเทคโนโลยขีอง UPS หรอืเครื องหมาย UPS ที  UPS 
จัดหาหรอืเสนอใหแ้กค่ณุภายใตข้อ้กําหนดของขอ้ตกลงนี 

พสัดภุณัฑท์ี สง่มอบ หมายถงึ สนิคา้ที สง่มอบ (i) โดยหรอืแทนคณุ ใหแ้กฝ่่ายต่างๆ ของ UPS 
เพื อใหนํ้าสง่ให ้หรอื (ii) โดยบุคคลที สามใหแ้ก ่UPS เพื อใหส้ง่มอบถงึคณุ โดยอาจเป็นพัสดุภัณฑข์าออก 
พัสดภุัณฑท์ี สง่มอบโดยตัวแทน และพัสดภุัณฑข์าเขา้

กําหนดระยะเวลา มคํีาจัดความใหใ้นสว่น 6.2ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป

ความลบัทางการคา้ หมายถงึ ขอ้มลูใดก็ตามของ UPS หรอืที UPS 
ไดม้าจากบคุคลภายนอก(รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดอยู่แตเ่พยีงฝ่ายตา่งๆ ของ UPS) 
ซึ งโดยทั วไปแลว้ไมไ่ดเ้ปิดเผย หรอืไมเ่ป็นที ทราบของสาธารณชน โดยขอ้มลูนั น (1) 
มหีรอืมแีนวโนม้ว่าอาจมคีณุค่าทางธรุกจิจากการที ไม่ไดเ้ป็นที ทราบโดยทั วไปและสบืไมไ่ดอ้ยา่งง่ายดาย
ดว้ยวธิทีี เหมาะสมโดยบคุคลอื นๆ 
ผูซ้ ึ งสามารถแสวงหาคณุค่าทางธรุกจิจากการเปิดเผยหรอืการใชข้อ้มลูนั น และ (2) 
เป็นเป้าของความพยายามที สมเหตสุมผลภายใตส้ถานการณ์แวดลอ้มตา่งๆเพื อเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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อพัเดท หมายถงึ การบํารุงรักษา การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด การแกไ้ขเปลี ยนแปลง อัพเดทหรอืการปรับปรุง 
หรอืการทบทวนใหมท่ี กระทําต่อวัสดตุ่างๆ ของ UPS

UPS หมายถงึ UPS Market Driver, Inc.

บญัช ี UPS หมายถงึ บัญชกีารจัดสง่ที สมาชกิคนหนึ งของฝ่ายตา่งๆ ของ UPS 
กําหนดใหแ้กค่ณุรวมทั งแต่ไม่จํากัดเพยีงบัญชทีี กําหนดใหแ้กผู่ใ้ชก้ารจัดสง่ของ UPS.com ที เรยีกวา่ 
“บัญชชีั วคราว” และบัญชกีารขนสง่สนิคา้ของ UPS

ฐานขอ้มูลของ UPS หมายถงึ 
ฐานขอ้มูลที มขีอ้มลูกรรมสทิธิ ที เกี ยวขอ้งกับบรกิารการจัดสง่ของฝ่ายต่างๆ ของ UPS 
และที ไดแ้จกจ่ายใหพ้รอ้มกับหรอืเพื อใชกั้บซอฟตแ์วร์

UPS Delivery Co. มคํีาจํากัดความใหไ้วใ้นสว่น 12.10 ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป

เครื องหมาย UPS หมายถงึ เครื องหมายคําวา่ “UPS” 
ดังเชน่ที ปรากฏอยูใ่นการจดทะเบยีนเครื องหมายการคา้มากมายรวมถงึแต่ไมจํ่ากัดเฉพาะกับการจดทะเบยี
นเครื องหมายการคา้ในสหรัฐอเมรกิาเลขที  966,724 และเครื องหมาย “UPS & Stylized Shield Device” 
ดังที ปรากฏอยูด่า้นลา่งและที ปรากฏอยูใ่นการจดทะเบยีนเครื องหมายการคา้มากมายรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเฉ
พาะการจดทะเบยีนเครื องหมายการคา้ในสหรัฐอเมรกิาเลขที : 2,867,999, 2,965,392, 2,973,108, 
2,978,624, 3,160,056 และการจดทะเบยีนเครื องหมายการคา้ในประชาคม ยโุรปเลขที : 3,107,026, 
3,107,281 และ 3,106,978

วสัดตุา่งๆ ของ UPS หมายรวมถงึ เทคโนโลยขีอง UPS ฐานขอ้มูลของ UPS 
เอกสารทางเทคนคิสารสนเทศ ซอฟตแ์วร ์เครื องหมาย UPS และระบบของ UPS

ฝ่ายตา่งๆ ของ UPS หมายถงึ UPS และบรษัิทในเครอืของ UPS ที มอียู ่ ตลอดจนผูถ้อืหุน้ เจา้หนา้ที 
กรรมการบรหิาร พนักงาน ตัวแทน หุน้สว่น
ผูจั้ดหาที เป็นบคุคลภายนอกและผูใ้หอ้นุญาตที เป็นบคุคลที สามของหน่วยงานเหลา่นั น

ระบบของ UPS หมายถงึ คอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ยของ UPS ที เขา้ถงึโดยใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS

เทคโนโลยขีอง UPS หมายถงึ ผลติภัณฑต์่าง ๆ ที ระบุไวใ้นเอกสารประกอบ B.
ของสทิธิ ของผูใ้ชข้ ั นสุดทา้ย

คณุ ไดร้ับการจํากัดความไวใ้นยอ่หนา้ที สามของขอ้ตกลงนี 
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เอกสารประกอบ B.

การแกไ้ขขอ้กําหนดและเงื อนไขท ั วไปที เฉพาะเจาะจงของประเทศ

หากคณุมถีิ นพํานักหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุอยูใ่นประเทศหรอืเขตแดนใดก็ตามในสว่นที 12.15 
ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป 
เงื อนไขดังตอ่ไปนี จะใชแ้ทนที หรอืปรับแกเ้งื อนไขอา้งองิของของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป
ขอ้กําหนดทั งหมดของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปที ไมถ่กูเปลี ยนแปลงโดยการแกไ้ขเหล่านี จะยังคงเดมิและไมม่ี
ผลบังคับ

1. กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง บงักลาเทศ อนิโดนเีซยี อสิราเอล สหรฐัอเมรกิา และเปอรโ์ตรโิก

1.1 ขอบเขตทางภูมศิาสตรแ์ละการบงัคบัใช้

a. คณุรับประกันและรับรองวา่ 
คณุมถีิ นพํานักหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุตั  งอยูใ่นประเทศหรอืเขตแดนดังต่อไปนี : 
กลุม่ประเทศตะวันออกกลาง บังกลาเทศ อนิโดนีเซยี อสิราเอล สหรัฐอเมรกิา หรอืเปอรโ์ตรโิก

b. ภายใตม้าตรา 1.1(a) ในเอกสารประกอบ B. ขา้งตน้ คณุและ UPS 
ตกลงยนิยอมที จะทําการปรับเปลี ยนขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปตามที กําหนดไวใ้นมาตรา 1.2 
ของเอกสารประกอบ B. ต่อไปนี 

c. ขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปดังกลา่ว (รวมทั งเอกสารประกอบนอกจากนั น) 
จะยังคงใชบั้งคับโดยสมบรูณ์และมผีลต่อไปจนกวา่จะหมดอายหุรอืถกูยตุแิละสะทอ้นใหเ้ห็นขอ้ตกลงทั งหมดที ทํา
ขึ นระหวา่งคณุและ UPS เกี ยวกับเรื องดังกลา่ว เวน้แตจ่ะไดร้ับการแกไ้ขตามที กําหนดไวใ้นที นี   กรณีที บทบัญญัตใิด 
ๆ ในของเอกสารประกอบ ข นี ไม่สอดคลอ้งตามขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปดังกล่าวแลว้นั น 
ขอ้กําหนดของเอกสารประกอบ ข จะบังคับใชใ้นเรื องความไม่สอดคลอ้งกันดังกลา่วเทา่นั น

d. ในการพจิารณาคํามั นสญัญาและสัญญาร่วมกันของคู่สญัญาทั งสองฝ่าย คณุและ UPS 
ยอมรับว่าขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปดังกล่าวจะไดร้ับการแกไ้ขในสว่นที  1.2 ของเอกสารประกอบ B. ดา้นล่าง

1.2 การแกไ้ข

a. หากคณุมถีิ นพํานักหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุตั งอยูใ่นสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ (UAE) 
เนื อหาสว่นที  4 ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปจะถกูลบออกทั งหมดและแทนที ดว้ยเนื อหาตอ่ไปนี :

“4.  การยตุขิอ้ตกลง

ก. คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งอาจยุตขิอ้ตกลงนี  (โดยปราศจากคําสั งศาล) และทาง UPS 
อาจยตุใิบอนุญาตใดๆ หรอืทั งหมดสําหรับเทคโนโลยขีอง UPS ที ไดร้ับในที นี 
(โดยปราศจากคําสั งศาล) 
เพื อความสะดวกในเวลาใดก็ตามโดยแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ ง

ข. โดยไมค่ํานงึถงึสิ งที กลา่วมาขา้งตน้
ขอ้ตกลงนี จะยตุโิดยปราศจากคําสั งศาลและโดยทันททีี มกีารแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรถงึคุณ 
(1) เมื อมกีารฝ่าฝืนขอ้ 3, 7 หรอื 10 ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป หรอืขอ้ 2.2 และ 4.1 
(วรรคที สาม) ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไป (2) ในกรณีที คณุลม้ละลาย 
การเริ มตน้กระบวนการลม้ละลาย การปรับโครงสรา้งองคก์ร 
การฟื นฟสูถานะทางการเงนิของพลเมอืง ความตกลงประนอมหนี  การชําระบัญชพีเิศษ
หรอืการดําเนนิการลม้ละลายอื นใดที เกี ยวขอ้งกับคณุ หรอืหากคณุมเีจา้พนักงานพทัิกษ์ทรัพย์
ผูจั้ดการทรัพยส์นิ ผูบั้งคับหลักประกัน หรอืผูช้ําระบัญชทีี ไดร้ับการแตง่ตั  ง 
หรอืมมีตใิหล้ม้เลกิกจิการ หรอืศาลสั งใหม้คํีาสั งที มผีลบังคับ (3) หากคณุเป็นหุน้สว่น 
หรอืลกูคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารเป็นหา้งหุน้สว่นและหา้งหุน้สว่นดังกลา่วถูกเลกิ หรอื (4) 
เมื อมกีารลบโปรไฟล์ UPS ของคณุ” 
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b. หากคณุมถีิ นพํานักหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุตั งอยูใ่นที ใดที หนึ งของกลุม่ประเทศตะวัน
ออกกลาง บังกลาเทศ อนิโดนีเซยีหรอือสิราเอล เนื อหาสว่นที 9 
ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปจะถกูลบออกทั งหมดและแทนที ดว้ยเนื อหาดังต่อไปนี :

“9. การจํากดัความรบัผดิ

9.1 เวน้แตจ่ะระบุไวอ้ยา่งชดัแจง้ในมาตรา 9.2:

ก. คูส่ญัญาฝ่าย UPS จะไม่ตอ้งรับผดิตอ่ความเสยีหายใด ๆ 
ซึ งอาจเกดิขึ นจากลูกคา้รายดังกลา่ว
(หรอืบคุคลอื นใดที มกีารฟ้องรอ้งภายใตห้รอืผา่นลกูคา้รายดังกลา่ว) ในทุกกรณี
ไมว่า่กรณีเดยีวกันนั นจะเป็นความเดอืดรอ้นทั งโดยตรงหรอืโดยออ้มหรอืในทันทหีรอืเป็นผลสบืเ
นื อง และไมว่่ากรณีเดยีวกันนั นจะเกดิขึ นในขอ้สัญญา การละเมดิ (รวมถงึความประมาทเลนิเลอ่) 
หรอืเป็นกรณีอื น ๆ ซึ งตกอยูใ่นประเภทใดประเภทหนึ งดังต่อไปนี คอื

i. ความเสยีหายพเิศษแมว้า่คู่สญัญาฝ่าย UPS 
นั นก็ตระหนักดวีา่สถานการณ์ทั  งหมดซึ งความเสยีหายดังกลา่วอาจเกดิขึ น

ii. การสญูเสยีผลกําไร

iii. การสญูเสยีเงนิฝากออมทรัพยท์ี มุง่หวัง

iv. การสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ

v. การสญูเสยีคา่ความนยิม

vi. คา่ใชจ่้ายในการจัดหาสนิคา้ทดแทนที เกดิขึ นจากขอ้ตกลงนี 

vii. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของขอ้มูลหรอืการใชข้อ้มูล

c. การรับผดิของคู่สญัญาฝ่าย UPS รวมทั งสิ น ไม่วา่จะมอียู่ในขอ้สญัญา การละเมดิ 
(รวมถงึความประมาทเลนิเล่อ) หรอืกรณีอื นใด 
และไมว่า่จะมคีวามเกี ยวโยงกับขอ้ตกลงฉบับนี หรอืขอ้สญัญาหรอืผูกพันกับสญัญาหลักประกันใด
ๆ โดยสรุปแลว้จะตอ้งไมเ่กนิกวา่ผลรวมเทยีบเทา่กับจํานวนหนึ งพันดอลลารส์หรัฐฯ (USD 
$1,000) ไม่วา่ในสภาพการณ์ใด ๆ และ

d. ในการลงนามในขอ้ตกลงฉบับนี 
คณุยอมรับวา่ขอ้ตกลงดังกล่าวมไิดอ้าศัยการรับรองผ่านตัวแทนใด ๆ 
ไมว่า่จะบันทกึที เป็นลายลักษณ์อักษรหรอืดว้ยวาจาอยา่งใดอยา่งหนึ ง 
จากบคุคลใดหรอืบคุคลอื นใดนอกเหนือจากที กําหนดไวใ้นขอ้ตกลงฉบับนี อยา่งชัดแจง้ หรอื 
(ถา้ขอ้ตกลงดังกล่าวไมไ่ดอ้าศัยการรับรองใด ๆ 
ไมว่า่จะเป็นบันทกึที เป็นลายลักษณ์อักษรหรอืหรอืดว้ยวาจา 
ที มไิดกํ้าหนดไวใ้นใบอนุญาตนี อยา่งชดัแจง้)
และขอ้ตกลงดังกล่าวไมม่กีารแกไ้ขเยยีวยาในสว่นที เกี ยวกับการรับรองผ่านตัวแทนใด ๆ ดังกลา่ว 
และในทั งสองกรณี คูส่ญัญาฝ่าย UPS 
จะไม่ตอ้งรับผดิในทกุกรณีนอกเหนือไปกว่าที มคีวามสอดคลอ้งกับเงื อนไขที ชดัแจง้ในขอ้ตกลงฉ
บับนี 

9.2 ขอ้ยกเวน้ในสว่นที  9.1 จะใชบั้งคับตามขอบเขตสงูสดุของกฎหมายที บังคับใชอ้นุญาต
แตคู่่สญัญาฝ่าย UPS ไมย่กเวน้ความรับผดิสําหรับกรณี

a. การเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บสว่นบคุคลที มสีาเหตเุกดิจากความประมาทเลนิเล่อของคูส่ั

ญญาฝ่าย UPS เจา้หนา้ที  พนักงาน ผูร้ับเหมาหรอืตัวแทนของบรษัิท

b. การฉอ้ฉลหรอืการแสดงขอ้ความอันเป็นเท็จโดยมเีจตนาฉอ้ฉล หรอื

c. ความรับผดิอื นใดที อาจจะไม่ไดร้ับการยกเวน้ตามกฎหมาย
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9.3 เพื อหลกีเลี ยงขอ้สงสัย การนําเสนอขอ้ตกลงนี  (เวอรช์ัน UTA 10072022) 
มากกวา่หนึ งครั  งใหแ้กค่ณุไมไ่ดเ้ป็นการเปลี ยนภาระรับผดิสะสมทั งหมดของคู่สญัญาฝ่าย UPS 
ที มจํีานวนเงนิเกนิหนึ งพันดอลลารส์หรัฐฯ (USD $1,000)

9.4 หากไม่ทําการเรยีกรอ้งภายในหก (6) 
เดอืนหลังจากที เกดิเหตุการณ์แรกที เป็นเหตแุหง่ขอ้เรยีกรอ้งนั น 
จะถอืว่าเป็นการสละสทิธิ การเรยีกรอ้ง”

b. หากคณุมถีิ นพํานักหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุตั งอยูใ่นที ใดที หนึ งของกลุม่ประเทศตะวัน
ออกกลาง บังกลาเทศ อนิโดนีเซยี อสิราเอล สหรัฐอเมรกิา หรอืเปอรโ์ตรโิก เนื อหาสว่นที  12.6 
ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปจะถกูลบออกทั งหมดและแทนที ดว้ยเนื อหาดังต่อไปนี :

“12.6 กฎหมายที บงัคบัใชแ้ละอนุญาโตตลุาการ

a. หากคณุพํานักอาศัยหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุตั  งอยู่หนึ งในกลุม่ประเทศตะวันออก
กกลาง ขอ้พพิาทใดๆ ที เกดิขึ นจากหรอืที เกี ยวกับขอ้ตกลงนี  รวมถงึคําถามใดๆ 
เกี ยวกับการมอียู่ ความถกูตอ้งหรอืการบอกเลกิใดๆ 
จะไดร้ับการอา้งถงึและไดร้ับการแกไ้ขในที สดุโดยอนุญาโตตุลาการภายใตก้ฎอนุญาโตตุลา
การของศนูยอ์นุญาโตตลุาการ DIFC-LCIA (DIFC-LCIA Arbitration Centre) 
ซึ งจะถอืวา่กฎอนุญาโตตลุาการตา่งๆ ของศนูยอ์นุญาโตตลุาการ DIFC-LCIA 
นี ไดร้ับการจัดตั  งขึ นโดยการอา้งองิในอนุมาตรานี 
จํานวนอนุญาโตตลุากรจะตอ้งเป็นหนึ งเดยีว  ที นั งประจําการ หรอืสถานที ตามกฎหมาย 
ของอนุญาโตตลุาการนั นจะตอ้งเป็นศนูยก์ารเงนิระหวา่งประเทศดูไบ (Dubai International 
Financial Centre)  ภาษาที จะใชใ้นอนุญาโตตลุาการจะตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ
กฎหมายที บังคับใชกํ้ากับดูแลขอ้ตกลงฉบับดังกลา่วจะตอ้งเป็นกฎหมายสําคัญของประเทศ
อังกฤษและเวลส์

คณุใหก้ารรับรองและรับประกันไวใ้นที นี วา่คณุมอํีานาจลงนามในขอ้ตกลงเพื อชี ขาดตามอนุม
าตรานี และกฎหมายที ใชบั้งคับใด ๆ

b. หากคณุพํานักอาศัยหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุตั  งอยู่หนึ งในบังกลาเทศหรอือนิโดนี
เศยี ขอ้พพิาทใดๆ ที เกดิขึ นจากหรอืที เกี ยวกับขอ้ตกลงนี  รวมถงึคําถามใดๆ 
เกี ยวกับการมอียู่ ความถกูตอ้งหรอืการบอกเลกิใดๆ 
จะไดร้ับการอา้งถงึและไดร้ับการแกไ้ขในที สดุโดยอนุญาโตตุลาการภายใตก้ฎอนุญาโตตุลา
การของศนูยอ์นุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศของสงิคโปร ์ (Singapore International 
Arbitration Centre) 
ซึ งจะถอืวา่กฎอนุญาโตตลุาการของศนูยอ์นุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศของสงิคโปรนั์ นไ
ดร้ับการจัดตั งขึ นโดยการอา้งองิในอนุมาตรานี   จํานวนอนุญาโตตลุากรจะตอ้งเป็นหนึ งเดยีว  
ที นั งประจําการหรอืสถานที ตามกฎหมายของอนุญาโตตุลาการนั นจะตอ้งเป็นศนูยอ์นุญาโตตุ
ลาการระหวา่งประเทศของสงิคโปร์
ภาษาที จะใชใ้นอนุญาโตตลุาการจะตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ
กฎหมายที บังคับใชกํ้ากับดูแลขอ้ตกลงฉบับดังกลา่วจะตอ้งเป็นกฎหมายสําคัญของประเทศ
อังกฤษและเวลส์

คณุใหก้ารรับรองและรับประกันไวใ้นที นี วา่คณุมอํีานาจลงนามในขอ้ตกลงเพื อชี ขาดตามอนุม
าตรานี และกฎหมายที ใชบั้งคับใด ๆ

c. หากคณุพํานักอาศัยหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุตั  งอยู่หนึ งในอสิราเอล
ขอ้พพิาทใดๆ ที เกดิขึ นจากขอ้ตกลงนี หรอืการผดิสญัญาของขอ้ตกลงนี 
จะไดร้ับการตัดสนิโดยอนุญาโตตลุาการตามกฎอนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศของสถาบั
นอนุญาโตตลุาการทางพาณชิยข์องอสิราเอล (International Arbitration Rules of the 
Israeli Institute of Commercial Arbitration) 
ซึ งจะถอืวา่กฎอนุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศของสถาบันอนุญาโตตุลาการทางพาณิชยข์
องอสิราเอลนั นไดร้ับการจัดตั  งขึ นโดยการอา้งองิในอนุมาตรานี 
จํานวนอนุญาโตตลุากรจะตอ้งเป็นหนึ งเดยีว นอกจากนี  
คูส่ญัญาตกลงที จะยอมปฏบัิตติามและดําเนนิการตามคําวนิจิฉัยหรอืการพจิารณาคดขีองอนุ
ญาโตตุลาการโดยถอืเป็นคําตัดสนิชี ขาดต่อขอ้พพิาทดังกลา่ว
ภาษาที จะใชใ้นอนุญาโตตลุาการจะตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ
กฎหมายที บังคับใชกํ้ากับดูแลขอ้ตกลงฉบับดังกลา่วจะตอ้งเป็นกฎหมายสําคัญของประเทศ
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อังกฤษและเวลส์

คณุใหก้ารรับรองและรับประกันไวใ้นที นี วา่คณุมอํีานาจลงนามในขอ้ตกลงเพื อชี ขาดตามอนุม
าตรานี และกฎหมายที ใชบั้งคับใด ๆ

d. หากคณุมถีิ นพํานักหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุตั งอยูใ่นสหรัฐอเมรกิาหรอืเปอรโ์ตรโิ
ก ขอ้พพิาทใดๆ ที เกดิขึ นจากขอ้ตกลงนี หรอืการผดิสญัญาของขอ้ตกลงนี 
จะอยูใ่นการกํากับดแูลตามที ระบไุวใ้นเอกสารแนบ 1 
(การระงับขอ้พพิาทในสหรัฐอเมรกิาและเปอรโ์ตรโิก) ตามที แนบไวน้ี 

e. ตามขอบเขตสงูสดุที กฎหมายอนุญาต 
และที สอดคลอ้งกับการเขา้ทําสญัญาอยา่งถกูตอ้งในขอ้ตกลงที มผีลผูกพัน 
ภาษาที ควบคมุขอ้ตกลงนี คอืภาษาอังกฤษ 
และการจัดหาคําแปลใดก็ตามที สง่ใหแ้กค่ณุเป็นไปเพื อความสะดวกของคณุเทา่นั น
การสื อสารและการตดิตอ่ทางจดหมายทั งหมดระหวา่งคุณและ UPS ภายใตข้อ้ตกลงนี 
จะตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ  
ในกรณีที คณุไดเ้ขา้ลงนามในขอ้ตกลงฉบับนี โดยวธิกีารแสดงขอ้ตกลงทางอนิเทอรเ์น็ตในฉ
บับที แปลเป็นภาษาอื นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษสหรัฐฯ 
คณุสามารถดขูอ้ตกลงฉบับนี ในฉบับภาษาอังกฤษสหรัฐฯ ไดโ้ดยเขา้ไปที 
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf

f. ไมว่า่เนื อหากอ่นหนา้ในเงื อนไขของขอ้ตกลงนี จะกล่าวถงึไวอ้ยา่งไรก็ตาม 
ขอ้กําหนดเรื องการยตุขิอ้พพิาทที ระบุไวใ้นขอ้ตกลงใด ๆ 
ที คณุไดทํ้าขึ นกับสมาชกิของคู่สญัญาฝั ง UPS อันเกี ยวขอ้งกับบรกิารของ UPS 
รวมถงึตัวอย่างเชน่ ขอ้กําหนดและเงื อนไขของ UPS 
วา่ดว้ยการขนสง่/การบรกิารที มผีลบังคับใช ้ จะนํามาใชค้วบคมุ
ไมว่า่บทบัญญัตดัิงกล่าวมผีลบังคับใชกั้บขอ้เรยีกรอ้งหรอืขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ หรอืไม่ก็ตาม

c. หากคณุมถีิ นพํานักหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุตั งอยูใ่นที ใดที หนึ งของกลุม่ประเทศตะวัน
ออกกลาง บังกลาเทศ อนิโดนีเซยี หรอือสิราเอล เนื อหาสว่นที 12.16 
จะถอืเป็นภาคเสรมิของของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปดังต่อไปนี :

“12.16 การตคีวาม กฎของการตคีวามดังตอ่ไปนี จะตอ้งนําไปใชกั้บขอ้ตกลงนี 

a. หัวขอ้ของมาตราและเอกสารประกอบต่าง ๆ 
จะตอ้งไม่สง่ผลกระทบต่อการตคีวามในขอ้ตกลงนี 

b. บคุคลหมายถงึบคุคลธรรมดา องคก์รหรอืหน่วยงานแบบไมจ่ดทะเบยีน 
(ไมว่า่จะมสีภาพบุคคลทางกฎหมายแยกจากกันหรอืไม่ก็ตาม)

c. คําในรูปเอกพจนจ์ะตอ้งรวมทั งรูปพหพูจนแ์ละในรูปพหพูจนจ์ะรวมทั งเอกพจน์ดว้ย 
เวน้แตบ่รบิทนั นจะกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื น

d. การอา้งองิถงึเพศหนึ งจะหมายรวมถงึการอา้งองิถงึอกีเพศหนึ ง 
เวน้แตบ่รบิทนั นจะกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื น

e. การอา้งองิใด ๆ ถงึคําศัพทเ์ฉพาะทางกฎหมายในภาษาอังกฤษสําหรับการดําเนนิการ
การแกไ้ขปัญหาเยยีวยา วธิกีารในการดําเนนิการพจิารณาคดี เอกสารทางกฎหมาย 
สถานะทางกฎหมาย ศาล แนวคดิอยา่งเป็นทางการหรอืทางกฎหมายใด ๆ 
ในสว่นที เกี ยวกับเขตอํานาจศาลอื นใดนอกเหนือจากประเทศอังกฤษ
จะถอืว่าไดร้วมการอา้งองิถงึศัพทท์ี มคีวามหมายใกลเ้คยีงมากที สดุกับคําศัพทเ์ฉพาะทางกฎ
หมายภาษาอังกฤษในเขตอํานาจศาลดังกลา่วดว้ย

f. การอา้งองิถงึขอ้กฎหมายหรอืบทบัญญัตติามกฎหมายคอืการอา้งองิขอ้ตกลงตามที มแีกไ้ข 
ขยายขอบข่ายเพิ มเตมิหรอืตราขึ นมาใหมเ่ป็นระยะ ๆ 
ไมว่า่จะกอ่นหรอืหลังจากวันที ที ระบุอยูใ่นขอ้ตกลงนี 
และในกรณีที มกีารอา้งองิถงึขอ้กฎหมายหนึ งนั นยังหมายถงึกฎหมายลําดับรองทั งปวงที ทํา
ขึ นภายใตข้อ้กฎหมายดังกล่าวไมว่า่กอ่นหรอืหลังจากวันที ที ระบอุยูใ่นขอ้ตกลงนี 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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g. กลุม่คําใดๆ ที ตามหลังคําวา่ “รวมถงึ”, “รวม”, “โดยเฉพาะอยา่งยิ ง” หรอื “ตัวอยา่งเชน่”
หรอืวลทีี คลา้ยกันจะไมจํ่ากัดความครอบคลมุของคําศัพทอ์ื นที เกี ยวขอ้งโดยทั วไป

h. นอกจากนี การอา้งองิถงึคําวา่ “ความสามารถในการซื อขายได”้
นั นจะไดร้ับการตคีวามว่าหมายถงึ “คณุภาพที น่าพอใจ” ดว้ย

d. หากคณุมถีิ นพํานักหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุตั งอยูใ่นที ใดที หนึ งของกลุม่ประเทศตะวัน
ออกกลาง บังกลาเทศ อนิโดนีเซยี หรอือสิราเอล เนื อหาสว่นที 12.17 
จะถอืเป็นภาคเสรมิของของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปดังต่อไปนี :

“12.17 สทิธขิองบคุคลภายนอก
บคุคลที มใิชคู่่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งตามขอ้ตกลงนี จะไมม่สีทิธิ ภายใตพ้ระราชบัญญัตวิา่ดว้ยสญั
ญา (เพื อสทิธขิองบุคคลภายนอก) ค.ศ. 1999 ในการบังคับใชข้อ้สัญญาใดๆ ในขอ้ตกลงนี 
แตก่ารนี จะไมส่ง่ผลกระทบต่อสทิธหิรอืการแกไ้ขปัญหาใดๆ ของบคุคลภายนอกซึ งมอียู่
หรอืสามารถใชไ้ด ้นอกเหนือจากกฎหมายดังกลา่ว”

e. หากคณุมถีิ นพํานักหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุตั งอยูใ่นที ใดที หนึ งของกลุม่ประเทศตะวัน
ออกกลาง บังกลาเทศ อนิโดนีเซยี หรอือสิราเอล เนื อหาสว่นที 12.18 
จะถอืเป็นภาคเสรมิของของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปดังต่อไปนี :

“12.18 การตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการตอ่ตา้นการทจุรติ  คณุจะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมาย 
ขอ้กฎหมาย 
ระเบยีบที ใชบั้งคับทั งปวงและประมวลหลักการที เกี ยวขอ้งกับการต่อตา้นทจุรติและการต่อตา้นกา
รตดิสนิบนรวมถงึแต่ไมจํ่ากัดแตเ่พยีงกฎหมายว่าดว้ยการตดิสนิบนแหง่สหราชอาณาจักร ค.ศ. 
2010 (UK Bribery Act 2010) 
ที เกี ยวขอ้งกับขอ้ตกลงนี และจะรายงานแจง้ขอ้เรยีกรอ้งหรอืความตอ้งการประโยชนท์างการเงนิ
หรอืประโยชน์ที เกนิควรอื นใดที ไดร้ับจากคูส่ัญญาฝ่ายดังกล่าวอันเนื องจากผลการดําเนนิการขอ
งขอ้ตกลงนี ในทุกรูปแบบให ้UPS ทราบในทันท”ี 

f. หากคณุมถีิ นพํานักหรอืสํานักงานที จดทะเบยีนของคณุตั งอยูใ่นอนิโดนีเซยี เนื อหาสว่นที  12.13 
ของขอ้กําหนดและเงื อนไขทั วไปจะถกูลบออกทั งหมดและแทนที ดว้ยเนื อหาดังต่อไปนี :

“12.13 ขอ้ตกลงเบ็ดเสร็จ การแกไ้ขเพิ มเตมิ
ขอ้ตกลงนี ถอืเป็นความเขา้ใจและการตกลงทั งหมด 
ระหวา่งคู่สญัญาอันเกี ยวเนื องกับเนื อหาของขอ้ตกลงนี และมอํีานาจเหนือ (1) 
การแถลงขอ้เท็จจรงิ ความเขา้ใจ และการตกลงใด ๆ 
และทั งหมดกอ่นหนา้นี หรอืในระยะเวลาเดยีวกันนั นซึ งเกี ยวขอ้งกับเรื องนั น และ (2) 
ขอ้ตกลงเกี ยวกับเทคโนโลยขีอง UPS ฉบับใดก็ตามกอ่นหนา้นี ที ทําขึ นระหวา่ง UPS และคณุ 
ซึ งทั  งหมดของขอ้ตกลงนั นไดร้ับการผสมรวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงนี 
การควบรวมกจิการดังกลา่วจะไมเ่ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพเชน่ที มตีอ่ซอฟตแ์วร์
ขอ้ตกลงเทคโนโลยขีอง UPS ปัจจุบัน ณ 
เวลาที คณุไดร้ับซอฟตแ์วรเ์วอรช์นัเฉพาะจะควบคมุการใชง้านซอฟตแ์วรข์องเวอรช์นัดังกลา่วขอ
งคณุไดต้ลอดเวลา  ขอ้ตกลงใดของ UPS ว่าดว้ยเทคโนโลยขีองสํานักงานใหญร่ะหว่าง UPS 
และลูกคา้ ไมว่า่จะตกลงกันกอ่นหรอืหลังวันที ในขอ้ตกลงนี ก็ตาม จะมอํีานาจเหนือขอ้ตกลงนี 
ขอ้ตกลงเกี ยวกับเทคโนโลยขีอง UPS ฉบับใดก็ตาม ระหวา่ง UPS และคณุ 
ซึ งเป็นขอ้ตกลงเวอรช์นัที ใหมก่วา่เวอรช์นั UTA 10072022 จะมอํีานาจเหนือขอ้ตกลงนี 
การมอํีานาจเหนือขอ้ตกลงใด ๆ กอ่นหนา้นี จะไมเ่ป็นการตัดทอนสทิธิ ของ UPS ที มตีอ่คณุ 
อันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนหรอืละเมดิขอ้ตกลงดังกล่าวกอ่นหนา้นี กอ่นวันที ของขอ้ตกลงนี 
การเขยีนเป็นลายลักษณ์อักษรที มลีายเซ็นอเิล็กทรอนกิสจ์ะไมถ่อืวา่เหมาะสมที จะแกไ้ขหรอืเพิ ม
เตมิขอ้ตกลง
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เอกสารแนบ 1

การระงบัขอ้พพิาทในสหรฐัอเมรกิาและเปอรโ์ตรโิก

การอนุญาโตตลุาการสําหรบัขอ้พพิาทที มผีลผูกพนั
ยกเวน้แต่ขอ้พพิาทที ควรแก่การนําเรื องสู่ศาลประจํารัฐของเขตอํานาจที จํากัด (เช่น การฟ้องรอ้งคดใีนศาลเล็ก 
ตุ ล า ก า ร ศ า ล แ ข ว ง  ศ า ล แ ข ว ง 
และศาลที ทําหนา้ที คลา้ยกันโดยมีเกณฑ์จํากัดขอบเขตอํานาจตามมูลค่าเงินจํานวนนอ้ยกว่า $30,000 
ที ฟ้องรอ้ง สําหรับขอ้พิพาทในทางแพ่ง)  คุณและ UPS ยินยอมว่า การโตแ้ยง้หรือขอ้เรียกร อ้งใด ๆ 
ไ ม่ ว่ า ใ น ท า ง ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ค ว า ม เ ที ย ง ต ร ง  อั น เ กิ ด จ า ก ห รื อ มี ค ว า ม เ กี ย ว พั น กั บ ข ้อ ต ก ล ง นี  
ซึ ง เ กิ ด ขึ น ทั  ง ห ม ด ห รื อ บ า ง ส่ ว น ใ น ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ห รื อ เ ป อ ร์ โ ต ริ โ ก
ไ ม่ ว่ า วั น ที ข อ ง เ ห ตุ ส ะ ส ม แ ห่ ง ข ้ อ พิ พ า ท นั น จ ะ เ ป็ น เ มื อ ใ ด ก็ ต า ม 
จ ะ ต ้อ ง ไ ด ้รั บ ก า ร ตั ด สิ น ทั ง ห ม ด โ ด ย ก า ร อ นุ ญ า โ ต ตุ ล า ก า ร ที มี ผ ล ผู ก พั น ใ น แ ต่ ล ะ ก ร ณี
( ไ ม่ ใ ช่ แ บ บ ย ก ก ลุ่ ม ห รื อ เ ห ม า ร ว ม )  คุ ณ แ ล ะ  U P S 
ตกลงกันโดยชัดแจง้ว่าภาระหนา้ที ขา้งตน้เพื อชี ขาดขอ้พิพาทโดยไม่คํานึงถึงวันที เกิดขอ้พิพาทดังกล่าว
รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงขอ้พพิาทที มอียู่กอ่นหนา้และขอ้พพิาทซึ งเกดิขึ นจากหรอืที เกี ยวขอ้งกับบรกิารที มใีหใ้นชว่
งเวลาของขอ้ตกลงนี ฉบับกอ่นหนา้

การอนุญาโตตลุาการคอืการยื นเรื องพพิาทใหอ้นุญาโตตลุาการที เป็นกลางตัดสนิ
แทนที จะเป็นผูพ้พิากษาหรอืคณะลกูขนุ สําหรับการตัดสนิใจสดุทา้ยที จะมผีลผูกพัน โดยเรยีกว่าคําตัดสนินี วา่
"คําชี ขาด" การอนุญาโตตลุาการจะมกีารไตส่วนที จํากัดมากกวา่การฟ้องรอ้งในศาล 
และตอ้งอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบที จํากัดโดยศาล 
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจะมโีอกาสนําเสนอหลักฐานของอนุญาโตตลุาการ
โดยทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรอืผา่นพยานรูเ้ห็น 
อนุญาโตตลุาการจะชี ขาดไดเ้ฉพาะความเสยีหายและการบรรเทาในลักษณะเดยีวกันกับที ศาลจะชี ขาดไดภ้ายใตก้
ฎหมาย และตอ้งเคารพในขอ้กําหนดและเงื อนไขของขอ้ตกลงนี คุณและ UPS 
ยนิยอมว่าความสมัพันธร์ะหวา่งทั งสองฝ่ายจะเป็นไปในทางสัญญาที กํากับควบคมุโดยขอ้ตกลงนี เทา่นั น

การอนุญาโตตลุาการโดยสถาบนั
การอนุญาโตตลุาการจะตอ้งดําเนนิการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมรกิา (American Arbitration 
Association หรอื "AAA") ตามกฎการอนุญาโตตุลาการเชงิพาณิชย์
หรอืหากคณุเป็นผูบ้รโิภครายบุคคลและไดใ้ชบ้รกิารของ UPS เพื อการใชง้านสว่นบคุคล (ไมใ่ชเ่พื อธรุกจิ) 
กฎอนุญาโตตุลาการสําหรับผูบ้รโิภค ("กฎ AAA") 
และการพพิากษาคําชี ขาดอาจจะถกูนําเรื องสูศ่าลใดก็ตามที มอํีานาจได ้ กฎ AAA 
รวมถงึวธิกีารรเิริ มการอนุญาโตตลุาการจะดไูดท้ี https://www.adr.org
อนุญาโตตลุาการจะเป็นผูตั้ดสนิประเด็นตา่ง ๆ ของคดบีนพื นฐานของกฎหมายที มบัีงคับใช ้

ไมใ่ชห่ลักความเที ยงธรรม หากคณุเป็นผูร้เิร ิ มขอใชก้ารอนุญาโตตลุาการ คณุตอ้งตดิตอ่กับ Corporation Service 
Company ตัวแทนที ข ึ นทะเบยีนของ UPS สําหรับการจัดสง่เอกสารและสง่หมายแจง้ในกระบวนการ
ซึ งมสํีานักงานตั งอยูใ่นทุกรัฐ คุณยังสามารถดขูอ้มูลไดจ้ากเว็บไซตก์ระทรวงตา่งประเทศในทอ้งถิ นของคณุ

การอนุญาโตตลุาการใด ๆ ภายใตข้อ้ตกลงนี จะเป็นการดําเนนิการในแง่ของตัวบคุคล 
โดยไม่อนุญาตใหม้กีารดําเนนิกระบวนพจิารณาคดหีรอืฟ้องรอ้งคดแีบบกลุม่ คณะ เหมารวม 
หรอืร่วมกันในลักษณะของอัยการเอกชน คณุและ UPS ตา่งสละซึ งสทิธิ ในการไตส่วนโดยคณะลกูขนุ  คณุและ UPS 
ยังขอสละซึ งความสามารถในการเขา้ร่วมในการดําเนนิกระบวนพจิารณาคดหีรอืฟ้องรอ้งคดแีบบกลุม่ คณะ เหมารวม 
หรอืร่วมกัน

สถานที ดําเนนิการอนุญาโตตลุาการ/จํานวนอนุญาโตตุลาการ/คา่ใชจ้า่ยของการอนุญาโตตุลาการ
การอนุญาโตตลุาการใด ๆ ก็ตาม จะเกดิขึ นในเขตปกครองที คณุอาศัยอยู่
และจะพจิารณาโดยอนุญาโตตุลาการเพยีงรายเดยีว 
คณุตอ้งรับผดิชอบชําระคา่ธรรมเนีนมการยื นฟ้องหรอืคา่ธรรมเนียมการบรหิารที คณุตอ้งจ่ายตามกฎ AAA 
ภายใตข้อบเขตที คา่ธรรมเนียมดังกล่าวจะตอ้งไม่สงูกวา่จํานวนคา่ธรรมเนียมที กําหนดในการเริ มฟ้องคดทีี คลา้ยกันใ
นศาลที มอํีานาจ สําหรับขอ้รอ้งเรยีนที เป็นเรื องสําคัญทั งหมด UPS 
จะเป็นผูร้ับผดิชอบจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวในสว่นที เกนิจํานวนดังกลา่ว
อนุญาโตตลุาการจะแบง่สรรคา่ใชจ่้ายในการบรหิารและค่าธรรมเนียมการอนุญาโตตุลาการใหส้อดคลอ้งกับกฎ AAA 
ที มี จะมกีารแบง่สรรหรอืชี ขาดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทนายความที สมเหตุสมผล
เฉพาะตามขอบเขตที การแบง่สรรหรอืการชี ขาดนั น กระทําไดภ้ายใตก้ฎหมายที มบัีงคับใช ้

https://www.adr.org/
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อนุญาโตตลุาการจะเป็นผูตั้ดสนิประเด็นทั งหมด ยกเวน้ประเด็นที เกี ยวขอ้งกับขอบเขต การใชง้าน
และความสามารถในการบังคับใชไ้ดข้องขอ้บัญญัตกิารอนุญาโตตลุาการ จะเป็นหนา้ที ของศาลในการตัดสนิ
กฎหมายการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง จะกํากับควบคมุการวเิคราะหต์คีวามและการบังคับใชข้อ้บัญญัตนิี 
ขอ้ตกลงเพื ออนุญาโตตลุาการนี จะคงอยูต่่อไปจนกว่าจะมกีารยตุขิอ้ตกลงนี 

การแยกจากกนัได้
ไมว่า่เนื อหาใด ๆ ที กล่าวมาแลว้จะขัดต่อกฎ AAA ก็ตาม 
หากมสีว่นหนึ งสว่นใดของขอ้บัญญัตกิารอนุญาโตตลุาการนี เป็นอันถอืวา่โมฆะหรอืไมม่ผีลบังคับใช ้

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
คําตัดสนินั นจะไมม่ผีลต่อความสมบรูณ์หรอืความสามารถในการบังคับใชไ้ดข้องขอ้บัญญัตกิารอนุญาโตตลุาการอื น
ๆ ที เหลอื และอนุญาโตตุลาการจะมอํีานาจในการแกไ้ขขอ้บัญญัตใิด ๆ 
ที พจิารณาแลว้ว่าเป็นโมฆะหรอืบังคับใชไ้มไ่ด ้ เพื อใหค้งความสมบรูณ์และบังคับใชไ้ด ้

การอนุญาโตตลุาการที พจิารณาตามเอกสาร
สําหรับขอ้พพิาทที มลูค่าการฟ้องรอ้งนอ้ยกวา่หนึ งหมื นหา้พันเหรยีญ ($15,000.00) 
คูส่ญัญาจะตอ้งยื นคําโตแ้ยง้ของตนเองพรอ้มหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอนุญาโตตุลาการ 
และอนุญาโตตลุาการจะชี ขาดตามหลักฐานเอกสารเท่านั น จะไมม่กีารไต่สวนใด ๆ 
จนกว่าอนุญาโตตลุาการใชด้ลุยพนิจิแลว้ และเมื อคูส่ัญญาฝ่ายหนึ งรอ้งขอมา
อนุญาโตตลุาการถงึจะเห็นสมควรใหม้กีารไตส่วนต่อหนา้ตามความจําเป็น  
สําหรับขอ้พพิาทที อยูภ่ายใตก้ารกํากับควบคมุของกฎอนุญาโตตลุาการสําหรับผูบ้รโิภคของ AAA (AAA 
Consumer-Related Disputes Supplementary Procedures) 
และสําหรับการชี ขาดที เกี ยวขอ้งกับคําฟ้องมลูค่าระหวา่งหนึ งหมื นหา้พันเหรยีญ ($15,000.00) และหา้หมื นเหรยีญ 
($50,000.00) ที รวมทั งหมดแลว้ UPS จะชําระค่าธรรมเนียมการยื นฟ้องภายใตก้ฎ AAA โดยมขีอ้กําหนดว่า 
คณุตกลงวา่แตล่ะฝ่ายจะตอ้งยื นคําโตแ้ยง้ของตนเองพรอ้มหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอนุญาโตตลุาการ 
และอนุญาโตตลุาการจะชี ขาดตามหลักฐานเอกสารเท่านั น โดยไมม่กีารไตส่วนใด ๆ  
ไมว่า่ขอ้บัญญัตนิี จะระบไุวอ้ยา่งไรก็ตาม 
คูส่ญัญาทั งสองฝ่ายตกลงที จําดําเนนิการผา่นการอนุญาโตตลุาการที พจิารณาตามเอกสารทกุเมื อ

การฟ้องรอ้งคดใีนศาลเล็ก
ทกุฝ่ายจะมสีทิธิ รอ้งขอการชี ขาดตัดสนิในศาลประจํารัฐที มเีขตอํานาจจํากัด เชน่ การฟ้องรอ้งคดใีนศาลเล็ก 
ตลุาการศาลแขวง ศาลแขวง 
และศาลที ทําหนา้ที คลา้ยกันโดยมเีกณฑจํ์ากัดขอบเขตอํานาจตามมลูคา่เงนิจํานวนนอ้ยกวา่ $30,000 
ที ฟ้องรอ้งสําหรับขอ้พพิาทในทางแพ่ง สําหรับขอ้พพิาทรายบคุคลภายในขอบเขตของอํานาจแหง่ศาลดังกล่าว

การรบัทราบ
คณุและ UPS รับทราบและยนิยอมวา่แตล่ะฝ่ายไดส้ละซึ งสทิธิ ในการ:
(a) ขอใหม้กีารไต่สวนโดยคณะลกูขนุ เพื อระงับขอ้พพิาทใด ๆ ที กล่าวหาตอ่คณุ UPS 

หรอืบคุคลที สามที เกี ยวขอ้ง
(b) ขอใหศ้าล นอกเหนือจากศาลแขวงของเขตอํานาจที จํากัดตามที กําหนดไวข้า้งตน้ เป็นผูร้ะงับขอ้พพิาทใด 

ๆ ที กล่าวหาตอ่คุณ UPS หรอืบุคคลที สามที เกี ยวขอ้ง
(c) ขอใหศ้าลทบทวนการตัดสนิหรอืคําชี ขาดใด ๆ ของอนุญาโตตุลาการ ไมว่่าจะเป็นระหวา่งกาลหรอืสดุทา้ย 

ยกเวน้แตค่ําอทุธรณ์ที มาจากมูลเหตเุหลา่นั นสําหรับการถอนคําพพิากษาที ระบุไวอ้ย่างชดัแจง้ในมาตราที 
10 ของกฎหมายอนุญาโตตุลาการแหง่รัฐบาลกลาง และ

(d) ทําหนา้ที เป็นผูแ้ทน ในฐานะอัยการเอกชน หรอืในสภาพของการเป็นตัวแทนอื นใด 
เขา้ร่วมเป็นสมาชกิกลุม่ และ/หรอืเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของกลุ่มในการดําเนนิกระบวนพจิารณาคดแีบบกลุม่ 
คณะ เหมารวม หรอืร่วมกัน หรอืการอนุญาโตตุลาการที ยื นฟ้องตอ่คณุ UPS 
และ/หรอืบคุคลที สามที เกี ยวขอ้ง

คําชี ขาด
อนุญาโตตลุาการอาจจะชี ขาดใหม้กีารบรรเทาความเสยีหายเป็นตัวเงนิหรอืการชดใชด้ว้ยทางอื นอย่างเป็นธรรม
สําหรับเฉพาะฝ่ายที รอ้งขอการเยยีวยาเทา่นั น
และจะอยูภ่ายใตข้อบเขตที จําเป็นตอ่การบรรเทาความเสยีหายตามที รอ้งขอไวใ้นการเรยีกรอ้งแตล่ะเรื องของฝ่ายดั
งกลา่ว ในทํานองเดยีวกัน คําชี ขาดของอนุญาโตตุลาการและการตัดสนิพพิากษาใด ๆ 
ที ยนืยันวา่มผีลใชไ้ดกั้บกรณีเฉพาะกรณีเทา่นั น จะไมส่ามารถนําไปใชไ้ดใ่นกรณีอื น ๆ 
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ยกเวน้แตเ่พื อบังคับใชค้ําชี ขาดนั นเอง ในการประหยัดเวลาและคา่ใชจ่้ายในการอนุญาโตตลุาการ
อนุญาโตตลุาการจะไมแ่ถลงถงึเหตผุลใด ๆ สําหรับคําชี ขาดของเขาหรอืเธอ
เวน้แตคู่่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งจะรอ้งขอใหม้กีารอธบิายโดยย่อถงึเหตผุล เวน้แต่ทั  งคณุและ UPS 
จะตกลงกันไวเ้ป็นอื น อนุญาโตตลุาการจะไมส่ามารถรวมคํารอ้งของบุคคลเขา้ไวด้ว้ยกันมากกวา่หนึ งบคุคล 
และจะตอ้งไม่ทําหนา้ที เป็นนตัวแทน อัยการเอกชน หรอืกระทําการพจิารณาคดแีบบกลุม่ ไมว่า่รูปแบบใดก็ตาม 

ความลบัของการอนุญาโตตุลาการ
ไมว่า่เนื อหาที กล่าวถงึมาแลว้จะขัดต่อกฎ AAA อยา่งไรก็ตาม UPS 
และคณุตกลงวา่จะเก็บเรื องการยื นขอใชก้ารอนุญาโตตุลาการ การพจิารณาคดดีว้ยการอนุญาโตตลุาการ 
เอกสารใดก็ตามที แลกเปลี ยนหรอืนําเสนอในระหวา่งการพจิารณาคดดีว้ยการอนุญาโตตุลาการ 
การสรุปย่อหรอืเอกสารใด ๆ ที จัดเตรยีมเพื อการอนุญาโตตลุาการ และคําชี ขาดของอนุญาโตตลุาการ
ไวเ้ป็นความลับอยา่งเต็มความสามารถ และจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูตอ่ฝ่ายอื นใด 
ยกเวน้ตามความจําเป็นในการบังคับใชข้อ้บัญญัตขิองการอนุญาโตตุลาการนี 
การบังคับใชคํ้าชี ขาดของอนุญาโตตลุาการ หรอืการบังคับใชส้ทิธิ อื น ๆ ของคูส่ัญญา
หรอืตามที กฎหมายหรอืคําสั งศาลกําหนด ขอ้บัญญัตเิรื องการเก็บรักษาความลับนี จะไมเ่ป็นการรดิรอนสทิธิ ของ
AAA ในการรายงานขอ้มลูคดกีารอนุญาโตตลุาการเกี ยวกับผูบ้รโิภคบางอยา่งตามที กฎหมายแหง่รัฐกําหนดไว
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