
 

 

 

ขอ้ตกลงวา่ดว้ยเทคโนโลยขีอง UPS 

เวอรช์นั UTA 09072020A  

โปรดอา่นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขตอ่ไปนีข้องขอ้ตกลงวา่ดว้ยเทคโนโลยนีีอ้ย่างละเอยีด  

การระบทุีด่า้นลา่งวา่คณุยนิยอมทีจ่ะถูกผูกมัดโดยขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงนี้ หมายความวา่ 
คณุไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงทีม่ผีลผูกมัดทางกฎหมายกับ UPS MARKET DRIVER, INC. (“UPS”) 

การอนุญาตที ่ UPS มอบใหค้ณุเพือ่ใชเ้ทคโนโลย ี UPS 

จะด าเนนิตอ่ไปตราบเทา่ทีค่ณุปฏบิตัติามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของคณุใน: (1) 
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไปเหลา่นี้ <https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/GTC_TH.pdf> 

(2) สทิธขิองผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยใน <https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/EUR_TH.pdf> และ 
(3) นโยบายขอ้มลูและการใชง้านโดยทั่วไปใน 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/IGUP_TH.pdf>, 
ตลอดจนเอกสารก ากับทีอ่า้งถงึในเนือ้หาสว่นใดก็ตามจากทัง้สามสว่นดงัทีก่ลา่วไวก้อ่นหนา้ (“ขอ้ตกลง”)   
 

คณุใหก้ารยนืยันในทีน่ีว้า่ คณุไดอ้า่นและท าความเขา้ใจเนือ้หาทกุสว่นของขอ้ตกลงฉบบันี้อยา่งครบถว้นแลว้ 
ซึง่ไดแ้ก ่- ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขโดยทัว่ไป สทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย และนโยบายขอ้มลูและการใชง้านโดยทั่วไป 

รวมถงึเอกสารก ากับทีอ่า้งองิถงึ 
 

เพือ่จดุมุง่หมายของขอ้ตกลงนี้ 

“ลกูคา้” หมายถงึ บคุคลทีเ่ป็นผูว้า่จา้งคณุ แตไ่มใ่ชผู่ใ้หบ้รกิาร (1) และผูท้ีเ่ป็นเจา้ของบญัช ี UPS 

ทีค่ณุใชใ้นการลงทะเบยีนเทคโนโลยขีอง UPS อยา่งแรกทีค่ณุเขา้ใช ้
หากการลงทะเบยีนดงักลา่วตอ้งใชบ้ญัช ี UPS (2) และผูท้ีไ่ดรั้บมอบบญัช ี UPS 

บญัชแีรกทีค่ณุใชก้ับเทคโนโลย ี UPS ทีค่ณุเขา้ถงึ หากไมต่อ้งใชบ้ญัช ี UPS ส าหรับการลงทะเบยีน 
แตต่อ้งใชบ้ญัช ี UPS ส าหรับใชเ้ทคโนโลยดีงักลา่ว หรอื (3) เมือ่ไม่จ าเป็นตอ้งมบีญัช ี UPS 

ส าหรับการลงทะเบยีน และการใชเ้ทคโนโลย ีUPS อย่างแรกทีค่ณุเขา้ถงึ  

“ผูใ้หบ้รกิาร” หมายถงึ บคุคลภายนอกทีล่กูคา้ของ UPS จัดใหช้ว่ยลกูคา้ของ UPS 
รายดงักลา่วในการบรหิารจัดการกจิกรรมการขนสง่ของตนทีม่กีบัฝ่ายตา่งๆ ของ UPS 

รวมทัง้ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิ ซึง่ไดรั้บการรับรองโดย UPS 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้ าหนา้ทีบ่รกิารนัน้ๆ แกล่กูคา้ของ UPS ทัง้นีห้น่วยงานในสงักดัของ UPS 

อาจท าหนา้ทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารโดยไมต่อ้งมคี ายนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก UPS 

“พนักงานของผูใ้หบ้รกิาร” หมายถงึ พนักงานของผูใ้หบ้รกิาร 

“คณุ” หรอื ความเป็นเจา้ของ “ของคณุ” หมายถงึ: (i) คณุในฐานะบคุคลคนหนึง่ ตามความเหมาะสม 

กรณีทีค่ณุเขา้ร่วมลงนามในขอ้ตกลงฉบับนีใ้นฐานะบคุคลคนหนึง่ในนามของบุคคลอืน่ทีไ่มใ่ชเ่พือ่การใชง้
านเทคโนโลยขีอง UPS สว่นบคุคลของคณุเอง (ii) คณุในฐานะบคุคลคนหนึง่หรอืลกูคา้ 

กรณีทีค่ณุเขา้ใชง้านเทคโนโลยขีอง UPS 
ซึง่เป็นสว่นทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของคณุในฐานะพนักงานของลกูคา้ หรอื (iii) 

คณุในฐานะบคุคลคนหนึง่และนายจา้งของคณุ กรณีทีน่ายจา้งของคณุคอืผูใ้หบ้รกิารแกล่กูคา้ของ UPS 

และคณุเขา้ใชง้านเทคโนโลยขีอง UPS 
ซึง่เป็นสว่นทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของคณุในฐานะพนักงานของผูใ้หบ้รกิารในการใหบ้รกิารเพือ่สทิธปิระโ

ยชนแ์กล่กูคา้ของ UPS 

คณุรับรองและรับประกนัวา่คณุมอีายคุรบบรรลนุติภิาวะ และหากเกีย่วขอ้ง 

คณุสามารถท าใหเ้กดิสญัญาทีม่ผีลผกูมัดทางกฎหมายภายใตก้ฎหมายทีม่ผีลบงัคับใชใ้นนามของคณุเอง 

ลกูคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยขีอง UPS  
หากเมือ่ใดก็ตามทีค่ณุไม่ไดรั้บอนุญาตในการท าใหเ้กดิสญัญาทีม่ผีลผกูมัดทางกฎหมายอกีตอ่ไปแลว้ภายใตก้ฎหม

ายทีม่ผีลบงัคับใชใ้นนามของคณุเอง ลกูคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารตามความเหมาะสม คณุไมอ่าจใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS 
ในนามของลกูคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารดงักลา่วไดอ้กีตอ่ไปได ้

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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ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขท ัว่ไป 

1. ค าจ ากดัความ ค าทีเ่ป็นตวัหนาทีใ่ชใ้นขอ้ตกลงนีม้คีวามหมายดงัทีร่ะบไุวเ้อกสารประกอบ A. 
ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไป ซึง่มแีนบมาดว้ยกับเอกสารนี ้ และเอกสารประกอบ A. 

ของสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย ในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้ระหวา่งขอ้ก าหนดในสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย 
และขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไปเหลา่นี ้ใหเ้อาขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเหลา่นีเ้ป็นส าคัญ 

2. การใหอ้นุญาต 

2.1. ขอบเขต  ณ ทีน่ี ้ UPS ใหอ้นุญาตแกค่ณุ และคณุยอมรับการอนุญาตนัน้ภายใตบ้งัคับแหง่ 
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงนี้ การอนุญาตดงักลา่วเป็นการอนุญาตทีจ่ ากดั สามารถเพกิถอนได ้

ไมส่ามารถใหอ้นุญาตชว่ง ไมใ่ชส่ทิธิข์าดเฉพาะ ไม่สามารถโอนใหผู้อ้ ืน่ได ้ ในการใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS 
และเอกสารทางเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งในเขตแดนทีไ่ดรั้บอนุญาตส าหรับเทคโนโลยขีอง UPS นัน้ ๆ  

สทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยประกอบดว้ยสทิธิแ์ละขอ้จ ากดัเพิม่เตมิเกีย่วกับการใหอ้นุญาตทัว่ไป 
ตลอดจนสทิธิแ์ละขอ้จ ากัดเกีย่วกับการใหอ้นุญาตส าหรับเทคโนโลยขีอง UPS โดยเฉพาะ 

2.2. ขอ้จ ากดัท ัว่ไป – วสัดตุา่งๆ และซอฟตแ์วรข์อง UPS  คณุตอ้งไม ่ และตอ้งไมเ่ป็นเหตใุห ้

พนักงานและตัวแทนของคณุ ใหอ้นุญาตชว่ง เปิดเผย หรอืโอนวัสดตุา่ง ๆ ของ UPS แกบ่คุคลภายนอก 
โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรจาก UPS กอ่น คณุตกลงวา่จะไมด่ัดแปลงแกไ้ข (รวมถงึ 

การแกไ้ขซอฟตแ์วร)์ ท าส าเนา ใหเ้ชา่ ท าสญัญาใหเ้ชา่ระยะยาว ใหย้มื สกัดกัน้ แจกจา่ย จัดสรรใหม ่
วางตลาดอกีครัง้ หรอืท าสิง่ใดก็ตามทีเ่ป็นการใหห้รอืโอนวัสดตุา่ง ๆ ของ UPS หรอืสว่นใดก็ตามของ วสัดนัุน้ 

โดยไม่ไดค้วามยนิยอมจาก UPS และ ณ ทีน่ี ้ คณุสละสทิธิด์งักลา่วทีใ่หไ้วต้ามกฎหมาย ทีม่ผีลบงัคบัใช ้ 

คณุตกลงทีจ่ะไมท่ าส าเนาซอฟตแ์วร ์ ยกเวน้ตามทีจ่ าเป็น เพือ่การใชซ้อฟตแ์วรนั์น้ตามขอ้ตกลงนี ้
และมขีอ้แมว้า่คณุสามารถท าส าเนาส ารอง หนึง่ (1) ส าเนาของซอฟตแ์วรเ์ฉพาะเพือ่เก็บรักษาไวเ้ทา่นัน้ 

ส าเนาส ารองดงักลา่วตอ้งมขีอ้ความ ลขิสทิธิแ์ละขอ้ความกรรมสทิธิอ์ ืน่ ๆ ของ UPS รวมอยู่ดว้ย 
และจะอยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่ขอ้ก าหนดและ เงือ่นไขทัง้หมดของขอ้ตกลงนี้  

ไมว่า่จะมสี ิง่ใดขดัแยง้กับขอ้ตกลงนี้ก็ตาม 
คณุตอ้งไมใ่ชซ้อฟตแ์วรจ์ากระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้่วมกนัหรอืบรษัิทใหบ้รกิารประมวลผลขอ้มลู 

3. การประกนักฎหมายการสง่ออก  คณุยอมรับวา่วสัดตุา่งๆ ของ UPS ทัง้หมดทีจ่ัดเตรยีมไวใ้นทีน่ี ้

จะตอ้งเป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของฝ่ายบรหิารการสง่ออกสหรัฐอเมรกิา (U.S. Export Administration 
Regulations หรอื “EAR”) ทีด่ าเนนิการโดยส านักอตุสาหกรรมและความมั่นคง กระทรวงพาณชิยส์หรัฐฯ 

รวมทัง้กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัอืน่ๆ ของสหรัฐอเมรกิา  คณุตกลงวา่จะปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคับ 
ของฝ่ายบรหิารการสง่ออกสหรัฐอเมรกิา และกฎหมายอืน่ ๆ ของสหรัฐฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการและใชว้สัดตุา่ง ๆ 

ของ UPS ทัง้หมดในทีน่ี ้ และจะไม่สง่ออกวสัดตุา่ง ๆ ของ UPS หรอืสง่ออกซ ้า 

ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตตามระเบยีบขอ้บงัคบัของฝ่ายบรหิารการสง่ออกสหรัฐอเมรกิา ประเทศสหรัฐฯ หรอืกฎหมายอืน่ 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยไมจ่ ากดัเพยีงสิง่ทัว่ไปทีก่ลา่วขา้งตน้ คณุตกลง รับรอง และรับประกนัวา่ไมม่วีสัดตุา่ง ๆ ของ UPS 

ใด ๆ ทีส่ามารถเขา้ถงึ ดาวนโ์หลด ปลอ่ยออก สง่ถงึ โอนถงึ ถา่ยเทผา่นหรอืถา่ยเทถงึ สง่ออก หรอืสง่ออกซ ้าไดโ้ดย 
(1) ดนิแดนตอ้งหา้ม (ประเทศหรอืผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในดนิแดนนัน้) หรอื (2) บคุคล นติบิคุคล หรอืองคก์รในรายชือ่ 

Specially Designated Nationals ของกระทรวงการคลงัสหรัฐฯ หรอืรายชือ่ Denied Persons List or Entity List 

ของกระทรวงพาณชิยส์หรัฐฯ  รายชือ่ประเทศและเขตพืน้ทีท่ีถ่อืวา่เป็นดนิแดนตอ้งหา้ม รวมทัง้บคุคล นติบิคุคล 
หรอืองคก์รทีม่ชี ือ่ในรายการทีก่ลา่วถงึขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงเป็นระยะ  คณุตกลงทีจ่ะตามใหท้นัเหตกุารณ ์

และปฏบิตัติามบทบญัญัตขิอ้นี้แมว้า่จะมกีาร เปลีย่นแปลงดงักลา่วเกดิขึน้ก็ตาม  เพือ่ความสะดวก 
คณุอาจดขูอ้มลูเกีย่วกับประเทศและเขตพืน้ทีใ่นดนิแดนตอ้งหา้มบคุคล นติบิคุคล 

หรอืองคก์รทีม่ชี ือ่อยูใ่นรายการขา้งตน้จาก 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. การเป็นเจา้ของสทิธิว์า่ดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญา  ณ ทีน่ี้ คณุรับทราบและตกลงวา่ UPS 

เป็นเจา้ของสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ และผลประโยชน์ทัง้หมดในและทีม่ตีอ่วสัดตุา่ง ๆ ของ UPS 
หรอืมสีทิธิท์ีจ่ะใหอ้นุญาตแกค่ณุส าหรับวสัดตุา่ง ๆ ของ UPS  

คณุรับทราบวา่ขอ้ตกลงนีไ้ม่ไดแ้ละจะไม่ท าใหค้ณุมผีลประโยชนใ์ด ๆ เกีย่วกับกรรมสทิธิใ์นวสัดตุา่ง ๆ ของ UPS 

คณุรับทราบวา่ขอ้ตกลงนีไ้ม่ไดแ้ละจะไม่ท าใหค้ณุมผีลประโยชนใ์ด ๆ เกีย่วกับกรรมสทิธิใ์นวสัดตุา่ง ๆ ของ UPS  
คณุจะไมท่ าหรอือนุญาตใหม้กีารกระท าใด ๆ (ไมว่า่จะในขณะใดก็ตาม) ทีจ่ะท าใหส้ทิธิข์อง 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 ทีม่ตีอ่วัสดตุา่ง ๆ ของ UPS ลดนอ้ยลง  UPS และผูอ้อกใบอนุญาตของ UPS 

สงวนสทิธิท์ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับวัสดตุา่ง ๆ ของ UPS ทีไ่ม่ไดใ้หอ้นุญาตไวโ้ดยเฉพาะในทีน่ี้ 

4.2. การเปลีย่นแปลงตอ่วสัดตุา่งๆ ของ UPS และเทคโนโลยขีอง UPS  UPS อาจอพัเดต เปลีย่นแปลง 

ดดัแปลงแกไ้ข หรอืเพิม่เตมิวสัดตุา่ง ๆ ของ UPS และ/หรอืเทคโนโลยขีอง UPS ใด ๆ หรอืทัง้หมดไดท้กุเมือ่ 

5. บรกิารสนบัสนุน 

5.1. การสนบัสนุนและการบ ารุงรกัษา  เพือ่เป็นการตอบสนองตอ่ค าขอของคณุ UPS 

อาจเลอืกทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนหรอืบ ารุงรักษา ซอฟตแ์วร ์ (“บรกิารสนับสนุน”) เป็นระยะๆ 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของ UPS เอง เพือ่จุดประสงคใ์นการใหบ้รกิารสนับสนุน ณ ทีน่ี้ คณุอนุญาตให ้ UPS 

และตัวแทนทีไ่ดรั้บอนุญาตจาก UPS (“ผูใ้หก้าร สนับสนุน”) ใหเ้ขา้ถงึซอฟตแ์วร ์ หรอืโปรแกรมอืน่ๆ 
ทีค่ณุอาจใชร้่วมกับซอฟตแ์วรแ์ละระบบคอมพวิเตอรข์องคณุ ไมว่า่จะโดย (1) 

ทางไกลโดยผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตหรอืวธิกีารอืน่ๆ ซึง่อาจจ าเป็นตอ้งให ้ UPS 
หรอืผูใ้หก้ารสนับสนุนตดิตัง้ซอฟแวรเ์พิม่เตมิ (“ซอฟตแ์วรส์นับสนุน”) บนระบบคอมพวิเตอรข์องคณุ หรอื (2) 

โดยการแวะไปทีส่ถานทีข่องคณุตามเวลาโดยเฉพาะทีท่ัง้สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกนั  

ชว่งระยะเวลาการสนับสนุนแตล่ะชว่งทีม่กีารใชซ้อฟแวรส์นับสนุนจะไดรั้บการอนุมัตแิยกกนัโดยคณุ  
ซึง่ในระหวา่งชว่งระยะเวลาดงักลา่ว UPS 

อาจมองเห็นซอฟแวรนั์น้เป็นเสมอืนซอฟตแ์วรว์า่เป็นการปฏบิัตงิานบนเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุและ UPS 
อาจชว่ยคณุในการปรับระบบคอมพวิเตอรข์องคณุได ้  นอกจากนี ้ คณุยังใหส้ทิธิแ์ก ่ UPS 

และผูใ้หก้ารสนับสนุนในการจัดการและแกไ้ข ซอฟตแ์วรแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์ โปรแกรม แฟ้ม 

และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของคณุตามความจ าเป็น เพือ่ใหบ้รกิารสนับสนุนแกค่ณุ อยา่งไรก็ตาม คณุยอมรับวา่ UPS 
ใหบ้รกิารสนับสนุนตามดลุพนิจิของ UPS เอง และไม่มเีนือ้ความใดในขอ้ตกลงทีจ่ะถูกตคีวามไดว้า่ UPS 

มขีอ้ผูกพันทีจ่ะตอ้งใหบ้รกิารสนับสนุนใด ๆ 

5.2. การเขา้ถงึขอ้มูลกรรมสทิธิ ์  ในระหวา่งการใหบ้รกิารสนับสนุนโดย UPS หรอืโดยผูใ้หก้ารสนับสนุน 

คณุรับทราบและตกลงวา่ คณุสามารถเปิดเผย หรอืวา่ UPS 
หรอืผูใ้หก้ารสนับสนุนสามารถเห็นสารสนเทศและขอ้มลูของคณุ 

ซึง่สารสนเทศและขอ้มลูดงักลา่วไมถ่อืเป็นความลับ 

ดงันัน้จงึมไิดอ้ยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปในมาตรา 7 เวน้เสยีแตว่า่ UPS 
ไดต้กลงเป็นอย่างอืน่ในขอ้ตกลงวา่ดว้ยการเก็บขอ้มูลเป็นความลบัทีไ่ดล้งนามแลว้ ซึง่แยกตา่งหากจากขอ้ตกลงนี ้

นอกจากนีค้ณุยังรับทราบวา่ UPS 
หรอืผูใ้หก้ารสนับสนุนอาจใชก้ารสือ่สารระยะไกลผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตซึง่โดยปกตแิลว้จะไม่ปลอดภัย 

และคณุตกลงวา่ UPS 

หรอืผูใ้หก้ารสนับสนุนจะไมม่ภีาระรับผดิตอ่การละเมดิการรักษาความปลอดภัยทีเ่กดิขึน้ทางอนิเทอรเ์น็ต 
คณุควรค านงึถงึขอ้ความขา้งตน้นีเ้มือ่ขอรับบรกิารสนับสนุนจาก UPS หรอืจากผูใ้หก้ารสนับสนุน 

6. การระงบัช ัว่คราว ก าหนดระยะเวลา และการสิน้สุด 

6.1. การระงบัสทิธิเ์ป็นการช ัว่คราว UPS 

อาจระงับสทิธิข์องคณุเป็นการชัว่คราวในการเขา้ถงึสว่นใดก็ตามของระบบของ UPS ผา่นทางเทคโนโลยขีอง UPS 

หรอืตามทีจ่ าเป็นดว้ยดลุพนิจิของ UPS เอง รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัเพยีงเพือ่ (1) 
ป้องกนัการเขา้ถงึสว่นใดก็ตามของระบบของ UPS หรอืเทคโนโลยขีอง UPS 

ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงนี้ (2) แกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีส่ าคัญในระบบของ UPS 
หรอืเทคโนโลยขีอง UPS หรอื (3) ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์ หรอืค าสัง่ศาล 

หรอืของหน่วยงานอืน่ทีม่อี านาจพจิารณาคด ี

6.2. เง ือ่นไข ขอ้ตกลงนีจ้ะมผีลบงัคับใชเ้มือ่คณุยอมรับโดยการคลกิทีด่า้นลา่งนี้ 

และจะยังคงมผีลบงัคับใชอ้ย่างเต็มทีห่ลงัจากนัน้จนกวา่จะสิน้สดุลงตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นนี ้(“ก าหนดระยะเวลา”) 
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6.3. เทคโนโลยขีอง UPS ทีถู่กโฮสต ์ เทคโนโลย ี UPS บางอย่างจะถูกโฮสตไ์วโ้ดย UPS 

หรอืผูจ้ัดจ าหน่ายของ UPS หรอืบรษัิทในเครอื UPS สว่นเทคโนโลยทีีโ่ฮสตโ์ดย UPS 
จะถกูโฮสตไ์วบ้นเซริฟ์เวอรใ์นสหรัฐอเมรกิาและถกูตัง้เวลาใหส้ามารถใชง้านไดท้กุวนั (เจ็ด (7) วนั) ตลอดยีส่บิสี ่

(24) ชัว่โมง (นอกเหนอืจากจะใชง้านไม่ไดใ้นกรณีทีม่กีารบ ารุงรักษา) อยา่งไรก็ตาม UPS 
ไมไ่ดรั้บประกนัความพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยขีอง UPS ทีโ่ฮสตไ์วนั้น้ 

หรอืกรณีทีม่กีารเขา้ถงึจะไมม่กีารหยดุชะงักหรอืปราศจากขอ้ผดิพลาด ทัง้นี้ UPS ขอสงวนสทิธิใ์นการขดัจังหวะ 

จ ากัด หรอืระงับเทคโนโลยขีอง UPS ทีโ่ฮสตไ์วเ้ป็นระยะ ๆ เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบ ารุงรักษา การอัปเกรด 
และเหตผุลทีค่ลา้ยคลงึกนั คณุยอมรับวา่ทัง้ UPS หรอืบรษัิทในเครอืของ UPS 

มติอ้งรับผดิชอบหรอืรับผดิตอ่ความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้เนือ่งจากการหยดุชะงัก การระงับ 
หรอืการยกเลกิเทคโนโลยขีอง UPS ทีโ่ฮสตไ์วโ้ดยไมค่ านงึถงึเหตผุลดงักลา่ว 

6.4. การสิน้สุด 

a. ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สามารถยตุขิอ้ตกลงนี้ได ้ และ UPS สามารถบอกเลกิการอนุญาตใด ๆ 

หรอืทัง้หมดตอ่เทคโนโลยขีอง UPS ทีใ่หไ้วใ้นนีไ้ดท้กุเมือ่ตามความสะดวก โดยการสง่หนังสอื 

เป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ถงึการบอกเลกิดงักลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบ 

b. ไมว่า่ขา้งตน้จะกลา่วไวอ้ย่างไรก็ตาม ขอ้ตกลงนี้จะสิน้สดุลงโดยที ่ UPS 

ไมจ่ าเป็นตอ้งกระท าการใด ๆ ตอ่ไป (1) เมือ่มกีารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไปมาตราที ่ 3, 7 หรอื 10 
หรอืสว่นที ่ 2.2 และ 4.1 (ประโยคทีส่าม) ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไป (2) ในกรณีทีค่ณุลม้ละลาย 

เริม่ตน้ลม้ละลาย การปรับโครงสรา้งองคก์รของบรษัิท การฟ้ืนฟสูภาพทางแพ่ง การตกลงประนอมหนี้ 

การช าระหนีพ้เิศษหรอืการไม่สามารถช าระหนีอ้ืน่ใดอนัเกีย่วขอ้งกับคณุ หรอืหากคณุไดแ้ตง่ตัง้ผูรั้กษาทรัพย ์
ผูจ้ัดการทรัพยผ์ูจ้ัดการพทิักษ์ทรัพย ์ หรอืผูช้ าระบญัช ี หรอืลงมตใิหเ้ลกิกจิการ หรอืศาลออกสัง่ใหเ้ป็นเชน่นัน้ (3) 

หากคณุเป็นหุน้สว่นคนหนึง่ใน หรอืลกูคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารเป็นหา้งหุน้สว่น และการเป็นหุน้สว่นนัน้ถกูยกเลกิ หรอื (4) 
เมือ่มกีารลบโพรไฟล ์UPS ของคณุ 

6.5. ผลของการสิน้สุด 

a. เมือ่ขอ้ตกลงนี้ส ิน้สดุลงไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม การอนุญาตทัง้หมดทีใ่หใ้นทีน่ี้ 

จะยตุลิงโดยทนัท ี และคณุตอ้งยตุแิละหยดุใชแ้ละเขา้ถงึวัสดตุา่ง ๆ ของ UPS และท าลายวสัดตุา่ง ๆ ของ UPS 

ทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืความควบคมุของคณุโดยทนัท ี

b. เมือ่การอนุญาตใด ๆ ทีใ่หส้ าหรับเทคโนโลยขีอง UPS สิน้สดุลง 

คณุตอ้งยตุแิละหยดุใชแ้ละเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS นัน้ และวัสดตุา่ง ๆ ของ UPS ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยนัีน้ 
และท าลายวสัดตุา่ง ๆ ของ UPS ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อยูใ่นความครอบครองหรอืความควบคมุ ของคณุโดยทนัท ี

6.6. การคงอยูข่องขอ้ก าหนดเมือ่ขอ้ตกลงสิน้สุดลง  ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปมาตราที ่ 1, 7-9, และ 

12 และมาตรา 4.1, 6.5, และ 6.6 
มาตราและหัวขอ้ในสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยตามทีร่ะบไุวใ้นสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย มาตราที ่ 10.3 

และมาตราและหัวขอ้ในนโยบายขอ้มลูและการใชง้านโดยทัว่ไปทีร่ะบไุวใ้นมาตราที ่ 4 
ของนโยบายขอ้มลูและการใชง้านโดยทัว่ไป จะยังคงมผีลบงัคับใชต้อ่ไปหลังสิน้สดุขอ้ตกลงฉบบันี ้

ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม 

7. ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั ความลบัทางการคา้ สารสนเทศ 

7.1. การเปิดเผยขอ้มูล  ในระหวา่งก าหนดระยะเวลาและหลงัจากนัน้ คณุตอ้งไมใ่ช ้

(ยกเวน้ตามทีไ่ดอ้นุญาตไวเ้กีย่วกับการปฏบิตัติามของคณุภายใตข้อ้ตกลงนี)้ เปิดเผย 
หรอือนุญาตใหบ้คุคลใดเขา้ถงึความลับทางการคา้ (รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัอยู่แตเ่พยีงความลบัทางการคา้ใด ๆ 

ทีอ่ยูใ่นวสัดตุา่ง ๆ ของ UPS)  ในระหวา่งก าหนดระยะเวลาและเป็นเวลาหา้ (5) ปีหลงัจากนัน้ 
ยกเวน้วา่กฎหมายจะบงัคับใหเ้ป็นอย่างอืน่ คณุตอ้งไมใ่ช ้ เปิดเผย 

หรอือนุญาตใหบ้คุคลใดเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ 

ยกเวน้ตามทีไ่ดอ้นุญาตไวเ้กีย่วกบัการปฏบิตัติามของคณุภายใตข้อ้ตกลงนี้  คณุรับทราบวา่หากคณุฝ่าฝืนมาตรา 7 
ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไป UPS อาจไมม่หีนทางแกไ้ขทางกฎหมายทีเ่พยีงพอ 

อาจไดรั้บความเสยีหายทีม่อิาจแกไ้ขได ้ และจะมสีทิธิเ์รยีกรอ้งการบรรเทาความเสยีหายโดยชอบธรรม  
คณุตกลงทีจ่ะปกป้องขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั 

และความลับทางการคา้ดงักลา่วเป็นอย่างดไีมน่อ้ยไปกวา่ทีค่ณุปกป้องขอ้มลูทีเ่ป็นความลับหรอืกรรมสทิธิข์องคณุเ
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อง  หากบทบัญญัตขิองกฎหมายใดหรอืค าสัง่ศาลใดบงัคับใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั คณุจะแจง้ให ้UPS 

ทราบลว่งหนา้เป็นเวลานานพอ เพือ่ให ้UPS มโีอกาสในการคัดคา้นการเปิดเผยขอ้มูลดงักลา่วไดต้ามสมควร 

7.2. การรวมกลุม่  คณุจะไมร่วมสารสนเทศหรอืแตกแขนงหรอืพัฒนาขอ้มลู บรกิาร หรอืผลติภัณฑต์า่ง ๆ 

ทีใ่ชส้ารสนเทศนัน้ นอกเหนอืจากทีไ่ดรั้บอนุญาตไวอ้ยา่งชดัแจง้ภายใตข้อ้ตกลงนี้ 

7.3. การสง่ออกขอ้มูล  คณุไม่อาจสง่ออกขอ้มูลไดไ้ม่วา่จะโดย (i) 

ฟังกช์นัการท างานการสง่ออกขอ้มลูทีต่ดิตัง้เขา้ไปในซอฟตแ์วรด์งักลา่ว (ii) 

การดงึขอ้มลูจากอนิเทอรเ์ฟซของซอฟตแ์วรด์งักลา่ว (เชน่ การลอกภาพหนา้จอ) หรอื (iii) 
ขอ้มลูอืน่ใดจากฐานขอ้มูลของ UPS 

และใชข้อ้มลูดงักลา่วเพือ่เปรยีบเทยีบอตัราการจัดสง่หรอืเวลาการจัดสง่กับอตัราการจัดสง่หรอืเวลาการสง่ของบคุ
คลทีส่ามทีไ่มใ่ชส่มาชกิในภาคขีอง UPS 

8. การรบัรอง 

8.1. โดยลูกคา้  คณุรับรองและรับประกนัวา่ (1) ทัง้ลกูคา้และคณุไมไ่ดม้สี านักงานใหญ่อยูใ่น หรอืกอ่ตัง้ขึน้ใน 

เป็นพลเมอืงหรอืผูม้ถี ิน่พ านักอยูใ่น หรอืเป็นรัฐบาลของดนิแดนตอ้งหา้ม (2) 

ทัง้คณุและลกูคา้ของคณุไม่ไดเ้ป็นบคุคลในบญัชรีายชือ่ประเทศทีถ่กูจับตามองเป็นพเิศษของกระทรวงการคลงัแห่
งสหรัฐอเมรกิา หรอืเป็นบคุคลทีถ่อืครองหุน้สว่นตัง้แตร่อ้ยละหา้สบิขึน้ไป 

หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบคุคลใดก็ตามทีอ่ยูใ่นบญัชรีายชือ่ 
ประเทศทีถ่กูจับตามองเป็นพเิศษของกระทรวงการคลงั สหรัฐอเมรกิา (ตามทีม่กีารแกไ้ขปรับเปลีย่นอยูเ่ป็นระยะ 

ซึง่สามารถดรูายชือ่ไดจ้าก https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt เพือ่ความสะดวกเทา่นัน้ 

และ https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) 
(แตล่ะบคุคลเรยีกวา่ “บคุคลตอ้งหา้ม”); (3) ทัง้คณุและลกูคา้ของคณุจะไมใ่ชเ้ทคโนโลย ีUPS ในดนิแดนตอ้งหา้ม 

และ (4) ทัง้คณุและลกูคา้ของคณุจะไมใ่ชเ้ทคโนโลย ี UPS 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิหรอืธรุกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกับดนิแดนตอ้งหา้มหรอืบคุคลตอ้งหา้ม 

8.2. การปฏเิสธการรบัประกนั 

a. ฝ่ายตา่งๆ ของ UPS ขอรับประกนัวา่ เป็นเวลาเกา้สบิ (90) 

วนันับจากวนัทีส่ง่มอบซอฟตแ์วรใ์หแ้กค่ณุ 

ซอฟตแ์วรด์งักลา่วจะท างานไดจ้รงิดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นเอกสารทางเทคนคิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัซอฟตแ์วรนั์น้ 
ภาระรับผดิเพยีงอย่างเดยีวของ UPS ส าหรับการละเมดิการรับประกนัขา้งตน้คอืการเปลีย่นซอฟตแ์วรนั์น้ใหใ้หม่ 

วสัดตุา่ง ๆ ของ UPS ไดรั้บการจัดหาให ้ “ตามทีเ่ป็น พรอ้มขอ้บกพร่องทัง้หมด” และในสภาพและสภาวะปัจจบุนั 
ยกเวน้ตามทีไ่ดช้ ีแ้จงไวใ้นการรับประกนัในประโยคขา้งตน้ UPS ไม่สญัญาวา่จะใหก้ารรับประกนั รับรอง ประกนั 

ใหเ้งือ่นไข ค ามั่น หรอืขอ้ก าหนด ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย โดยชอบดว้ยกฎหมายหรอือืน่ ๆ เกีย่วกบัสภาพ 

คณุภาพ ความคงทน ความถกูตอ้ง ความสมบรูณ์ ประสทิธภิาพ การไมล่ะเมดิสทิธิข์องบคุคลทีส่าม 
ความสามารถในการวางจ าหน่าย การใชโ้ดยปกตสิขุ หรอืความเหมาะสมส าหรับจดุมุง่หมายใดโดยเฉพาะ 

หรอืการใชว้ัสดตุา่ง ๆ ของ UPS ทีไ่ดใ้หไ้วห้รอืยอมรับโดย UPS ตลอดจนไมม่กีารรวมการรับประกนั รับรอง 
ใหเ้งือ่นไข ค ามั่น หรอืขอ้ก าหนดดงักลา่วเอาไวต้ามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาตในทีน่ี้ 

เชน่เดยีวกนักบัการรับประกนัใด ๆ ทีเ่กดิจากการตดิตอ่หรอืการใช ้UPS ไมป่ระกนัวา่จะท าการแกไ้ขขอ้บกพร่องใด ๆ 

ในวสัดตุา่ง ๆ ของ UPS  ขอ้มูลหรอืค าแนะน าทางวาจาหรอืทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษรที ่UPS หรอืผูแ้ทน ของ UPS ให ้
ไมถ่อืวา่เป็นการรับประกนั 

b. นอกจากนี ้ คณุยังรับทราบและยนิยอมให ้ UPS หรอืผูใ้หก้ารสนับสนุนเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอร์ 
แฟ้ม และขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณุตามมาตราที ่ 5 

ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไปในทีน่ีเ้พยีงเพือ่อ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารสนับสนุนในฐานะตัวแทนของ
คณุเทา่นัน้ และคณุเป็นผูรั้บผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการเก็บส ารองระบบคอมพวิเตอร ์ โปรแกรมประยกุต ์ แฟ้ม 

และขอ้มลูของคณุเอง  บรกิารสนับสนุนหรอืซอฟตแ์วรส์นับสนุนใดๆ ทีจ่ัดหาใหโ้ดย UPS 

หรอืผูใ้หก้ารสนับสนุนตามขอ้ตกลงนี้ เป็นการจัดหาให ้ “ตามทีเ่ป็นพรอ้มขอ้บกพร่องทัง้หมด” และ UPS 
ไมข่อรับประกนั ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัยก็ตาม เกีย่วกับบรกิารสนับสนุนหรอืซอฟตแ์วรส์นับสนุนดงักลา่ว 

โดยไมเ่ป็นการจ ากัดกฎระเบยีบทั่วไปทีก่ลา่วขา้งตน้ UPS ขอปฏเิสธการรับประกนัทัง้หมดอย่างชดัแจง้ 
รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงการรับประกนัความเหมาะสมในการจ าหน่าย การไมล่ะเมดิสทิธิข์องบคุคลทีส่าม 

หรอืความเหมาะสมส าหรับจดุมุ่งหมายใดโดยเฉพาะ 

อนัเกีย่วเนือ่งกับบรกิารสนับสนุนหรอืซอฟตแ์วรส์นับสนุนทีจ่ัดหาใหภ้ายใตข้อ้ตกลง และค าแนะน า การวนิจิฉัย 
และผลลพัธต์า่ง ๆ ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง คณุรับทราบและตกลงวา่ UPS จะไมรั่บผดิตอ่ความผดิพลาด การละเวน้ 

การขาดหาย ความบกพร่อง หรอืการไมส่อดคลอ้งกนัของบรกิารสนับสนุน 

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 ไม่รับประกนัวา่การเขา้ถงึระบบของ UPS จะเป็นไปอย่างตอ่เนือ่ง 

ไมม่กีารขัดจังหวะหรอืปลอดภัย การเขา้ถงึระบบของ UPS 
ดงักลา่วอาจถูกรบกวนจากปัจจัยหลายประการทีอ่ยูน่อกเหนอืความควบคมุของ UPS ฝ่ายตา่ง ๆ ของ UPS 

จะไมม่ภีาระรับผดิตอ่ความเสยีหายใดก็ตามทีม่สีาเหตมุาจากการรบกวนดงักลา่วนัน้ 

d. บางประเทศไมอ่นุญาตใหม้กีารจ ากัดการรับประกนัโดยนัย 

ดงันัน้การจ ากัดและการยกเวน้ในสว่นนีอ้าจไมม่ผีลบงัคับใชก้ับคณุ  

ขอ้ตกลงนีใ้หส้ทิธิต์ามกฎหมายโดยเฉพาะแกค่ณุ  คณุยังอาจมสีทิธิอ์ ืน่ ๆ ซึง่แตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ  
คณุตกลงและรับทราบวา่ การจ ากดัและการยกเวน้ความรับผดิ 

และการรับประกนัทีอ่ยูใ่นขอ้ตกลงนีม้คีวามเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

9. การจ ากดัความรบัผดิ 

a. เขตอ านาจศาลบางแหง่ไมอ่นุญาตใหม้ขีอ้จ ากดัเกีย่วกับความเสยีหายบางอยา่งดงัเชน่ขอ้จ ากดัเ
กีย่วกบั (i) ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้โดยบงัเอญิหรอืทีเ่กดิขึน้ตามมา (ii) 

ความเสยีหายทีเ่กดิจากความประมาทเลนิเลอ่หรอืการท าผดิโดยเจตนาและ (iii) 

ความเสยีหายทีเ่กดิจากการบาดเจ็บสว่นบคุคลหรอืการเสยีชวีติ  
ตามขอ้จ ากดัและขอ้ยกเวน้ในสว่นนี้อาจไมน่ าไปปรับใชก้บัคณุและเป็นเพยีงการบงัคบัใชต้ามขอบเขตของสงูสดุขอ

งกฎหมายทีบ่งัคับใชนั้น้อนุญาต  ขอ้ตกลงนีใ้หส้ทิธิต์ามกฎหมายโดยเฉพาะแกค่ณุ  คณุยังอาจมสีทิธิอ์ ืน่ ๆ 
ซึง่แตกตา่งกนัไปตามเขตอ านาจศาล  หากคณุมคีวามสมัพันธใ์นฐานะทีเ่ป็นลกูคา้ 

สทิธติามกฎหมายของทา่นซึง่ไมส่ามารถยกเวน้ได ้(ถา้ม)ี จะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากบทบญัญัตเิหลา่นี้ 

b. ฝ่ายตา่งๆ ของ UPS จะไม่มภีาระรับผดิตอ่คณุหรอืบคุคลทีส่ามส าหรับความเสยีหายทางออ้ม 
ความเสยีหายทีเ่ป็นผลตามมา ความเสยีหายทีส่งูกวา่ความเสยีหายจรงิ ความเสยีหายทีเ่ป็นการลงโทษ 

ความเสยีหายหลายกรณ ี ความเสยีหายโดยมไิดเ้จตนา หรอืความเสยีหายพเิศษ การสญูเสยีผลก าไร 
การสญูเสยีขอ้มลูหรอืการใชข้อ้มลู การสญูเสยีการออม 

หรอืคา่ใชจ้่ายของการจัดหาสนิคา้ทดแทนอนัเกดิขึน้จากขอ้ตกลงนีเ้นือ่งจากการละเมดิสญัญา 
การละเมดิทีม่ใิชก่ารละเมดิสญัญา (รวมถงึการประมาทเลนิเลอ่) ความผดิทีก่ระท าตอ่ผูอ้ ืน่ การใชว้ัสดตุา่งๆ ของ 

UPS หรอืในประการอืน่ ถงึแมว้า่ฝ่ายตา่งๆ ของ UPS 

จะไดรั้บทราบถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสยีหายดงักลา่วขึน้ก็ตาม  ไมว่า่อยา่งไรก็ตาม 
ภาระรับผดิของฝ่ายตา่ง ๆ ทัง้หมดของ UPS ส าหรับความเสยีหาย (โดยตรงหรอือืน่ ๆ) หรอืเบีย้ปรับ 

หรอืความสญูเสยี ไมว่า่จะอยู่ในรูปแบบการฟ้องคด ี หรอืขอ้เรยีกรอ้งใด ทัง้ทีเ่ป็นในรูปของสญัญา การละเมดิ 
(รวมถงึการประมาทเลนิเลอ่) การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย หรอืรูปแบบอืน่ใด 

รวมกนัทัง้หมดจะไมเ่กนิหนึง่พันดอลลารส์หรัฐฯ (USD $1,000) ณ ทีน่ี ้

คณุขอสละสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายเป็นจ านวนเกนิกวา่นัน้ 
ยกเวน้ส าหรับการจ ากัดภาระรับผดิทีร่ะบไุวข้า้งตน้ในสว่น 1.1 ของสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย และสว่น 8.2 

ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไป 

c. เพือ่ความชดัเจนและเพือ่ความสอดคลอ้งตอ้งกนัของเนือ้ความในยอ่หนา้สองของขอ้ก าหนดและ

เงือ่นไขทัว่ไปเหลา่นี้ การน าเสนอขอ้ตกลงฉบับนี ้ (ฉบับ UTA 09072020A) ตอ่คณุมากกวา่หนึง่ครัง้ 

จะไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงภาระรับผดิชอบโดยรวมทัง้หมดของกลุม่บรษัิท UPS 
ใหเ้กนิกวา่ยอดหนึง่พันดอลลารส์หรัฐอเมรกิา (USD $1,000) 

d. หากไม่ท าการเรยีกรอ้งภายในหก (6) เดอืน 
หลงัจากทีเ่กดิเหตกุารณ์แรกทีเ่ป็นเหตแุหง่ขอ้เรยีกรอ้งนัน้ จะถอืวา่เป็นการสละสทิธิก์ารเรยีกรอ้ง 

10. การใชช้ือ่และการประชาสมัพนัธ ์  เวน้เสยีแตว่า่จะไดก้ลา่วถงึไวอ้ยา่งชดัแจง้ในขอ้ตกลงนี้ 
คณุตกลงวา่คณุจะไมใ่ชช้ือ่ของฝ่ายตา่ง ๆ ของ UPS (รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัอยู่แตเ่พยีง United Parcel Service of 

America, Inc.) หรอืหุน้สว่นหรอืพนักงานของฝ่ายตา่ง ๆ ของ UPS หรอืชือ่การคา้ เครือ่งหมายการคา้ 

รูปลกัษณ์/ภาพลกัษณ์ทางการคา้ หรอืการลอกเลยีนแบบสิง่เหลา่นัน้ทีฝ่่ายตา่ง ๆ ของ UPS เป็นเจา้ของ 
ในการโฆษณา การประชาสมัพันธ ์หรอือืน่ ๆ  โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อกัษรจาก UPS กอ่น 

11. ประกาศ  ยกเวน้วา่จะไดร้ะบไุวโ้ดยเฉพาะในขอ้ตกลงนี้ การแจง้ การเรยีกรอ้ง หรอื การสือ่สารอืน่ ๆ 
ทีจ่ าเป็นหรอืทีอ่นุญาตภายใตข้อ้ตกลงนี้ จะตอ้งกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

และจะตอ้งไดรั้บการสง่ดว้ยวธิดีงัตอ่ไปนี้ 
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หากสง่โดยคณุ: โดยทางการสง่มอบถงึมอืผูรั้บการน าสง่โดยใชบ้รกิาร UPS Next Day Air® 

(จะถอืวา่หนังสอืแจง้มผีลบงัคับใชห้ลงัจากวนัทีส่ง่ออกไปหนึง่วนัท าการ) โดยทางโทรสารหรอื telecopier 
หากฝ่ายทีส่ง่ไดรั้บค ายนืยันการสง่ (จะถอืวา่หนังสอืแจง้มผีลบงัคับใช ้ ณ วนัทีไ่ดรั้บค ายนืยัน) 

หรอืโดยการสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนโดยช าระคา่ไปรษณียแ์ลว้และขอไปรษณียต์อบกลับ 
(จะถอืวา่หนังสอืแจง้มผีลบงัคับใช ้ ณ วนัท าการทีส่บิหลงัจากวนัทีส่ง่ทางไปรษณีย)์ ถงึ UPS, 35 Glenlake 

Parkway, Atlanta, Georgia 30328, Attention: UPS Legal Department, หมายเลขโทรสาร: (404) 828-6912; 

และ 

หากสง่โดย UPS: โดยใชว้ธิแีตล่ะวธิทีีม่ใีหแ้กค่ณุและทางอเีมล (จะถอืวา่หนังสอืแจง้มผีลบงัคับใช ้ ณ วนัทีส่ง่) 

ถงึทีอ่ยู ่ ทีอ่ยูอ่เีมล หรอืหมายเลขโทรสาร (ตามทีเ่กีย่วขอ้ง) (1) 
ในขอ้มลูการลงทะเบยีนของคณุส าหรับเทคโนโลยขีอง UPS นัน้ ตามทีไ่ดใ้หไ้วแ้ก ่ UPS (2) ในบญัช ี UPS 

ทีค่ณุใชก้บัเทคโนโลยขีอง UPS นัน้ ๆ หรอื (3) ในกรณีทีไ่มใ่ชท่ัง้ (1) หรอื (2) ทีน่ ามาใชข้า้งตน้แลว้ส าหรับทีอ่ยู่ 
ทีอ่ยูอ่เีมล หรอืหมายเลขโทรสารตามความเหมาะสมทีค่ณุไดใ้หก้บัทาง UPS 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อาจเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ ทีอ่ยูอ่เีมล หรอืหมายเลขโทรสารส าหรับการแจง้ใหท้ราบได ้

โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อักษรใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นเวลาสามสบิ (30) วนั 

12. เบ็ดเตล็ด 

12.1. ฝ่ายทีเ่ป็นอสิระตอ่กนัและกนั  คูส่ญัญาเป็นฝ่ายทีเ่ป็นอสิระตอ่กนัและกนั 
และไมม่ขีอ้ความใดในนี้ทีจ่ะตคีวามวา่เป็นการสรา้งสมัพันธภาพการวา่จา้งงานหรอืตวัแทน การเป็นหุน้สว่น 

และ/หรอืการ ร่วมทนุระหวา่งคูส่ญัญา ไมม่ฝ่ีายใดไดรั้บสทิธิห์รอือ านาจในการรับหรอืสรา้งขอ้ผกูพันหรอืความ 

รับผดิชอบใด ๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ในฐานะตวัแทนของหรอืในนามของอกีฝ่ายหนึง่ 
หรอืในการผูกมัดอกีฝ่ายหนึง่ในลกัษณะใดก็ตาม 

12.2. การสละสทิธิ ์ 
การละเวน้บทบัญญัตใิดในขอ้ตกลงนีห้รอืของสทิธิห์รอืขอ้ผกูพันใดของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ภายใตข้อ้ตกลงนีจ้ะไมม่ผีล

บงัคบัใช ้ เวน้เสยีแตว่า่จะเป็นไปตามเอกสารทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร 
ทีล่งนามโดยฝ่ายนัน้หรอืทัง้สองฝ่ายทีล่ะเวน้การปฏบิัตติาม การละเวน้ใด ๆ 

ดงักลา่วจะมผีลบงัคบัใชเ้ฉพาะในกรณีนัน้เทา่นัน้ 

และเพือ่จดุมุง่หมายเฉพาะทีร่ะบอุยูใ่นเอกสารทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรนัน้เทา่นัน้ 

12.3. การแยกบทบญัญตัติา่งๆ ออกจากกนั  ตามกฎหมายแลว้ 

คณุอาจยังคงมสีทิธบิางประการทีไ่ม่อาจถูกจ ากดัไดด้ว้ยสญัญาอยา่งเชน่ ขอ้ตกลงฉบับนี้ 
ขอ้ตกลงฉบับนีไ้ม่ไดม้เีจตนาในการรดิรอนสทิธดิงักลา่ว  

หากพบวา่มสีว่นหนึง่สว่นใดของขอ้ตกลงฉบับนีท้ีต่กเป็นโมฆะหรอืบงัคบัใชไ้ม่ได ้

ขอ้ก าหนดสว่นทีเ่หลอืจะยังคงมผีลบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งครบถว้นตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต 
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12.4. การก าหนดมอบหมาย  คณุไม่สามารถโอนขอ้ตกลงนี ้ รวมทัง้สทิธิ ์ การใหอ้นุญาต 

หรอืขอ้ผกูพันใดก็ตามภายใตข้อ้ตกลงนีใ้หแ้กบ่คุคลหรอืหน่วยงานอืน่ 
โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อักษรจาก UPS กอ่น  UPS อาจโอนสทิธิ ์ มอบหมาย 

หรอืถา่ยโอนสว่นใดก็ตามหรอืทัง้หมดของขอ้ตกลงนี้ หรอืสทิธิใ์ด ๆ ภายในขอ้ตกลงนี ้
ใหแ้กส่มาชกิรายใดก็ไดข้องฝ่ายตา่ง ๆ ของ UPS โดยไมจ่ าเป็นตอ้งขออนุมัต ิ

หรอืไดรั้บความยนิยอมเห็นชอบจากคณุ เพือ่จุดมุง่หมายเหลา่นี ้ ค าวา่ “การโอนสทิธิ”์ รวมถงึ 

แตไ่มจ่ ากัดอยูแ่ตเ่พยีงการควบกจิการหรอืการขายทรัพยส์นิทัง้หมดหรอืจ านวนมากของฝ่ายผูโ้อน หรอื 
การถา่ยโอนขอ้ตกลงนีห้รอืสว่นใดก็ตามของขอ้ตกลงนี้ โดยผลบงัคบัแหง่กฎหมายหรอือยา่งอืน่ หรอื 

การขายหรอืการถา่ยโอนหุน้ทีม่สีทิธิล์งคะแนนเสยีง/ผลประโยชนเ์ป็นจ านวนสามสบิเปอรเ์ซ็นต ์ (30%) 
หรอืมากกวา่ของฝ่ายผูโ้อนหรอืของการควบคมุดงักลา่ว  ในกรณีทีอ่นุญาตใหม้กีารโอนขอ้ตกลงนีเ้กดิขึน้ 

ขอ้ตกลงนีจ้ะมผีลผูกมัดและมผีลบงัคบัใชเ้พือ่ประโยชนข์องคูส่ญัญาแตล่ะฝ่าย 
และของผูส้บืทอดทางกฎหมายและผูไ้ดรั้บมอบหมายของแตล่ะฝ่ายนัน้ 

12.5. ภาษ ี  คา่ธรรมเนยีมใด ๆ ทีต่อ้งช าระภายใตข้อ้ตกลงนี ้ ไมร่วมถงึภาษีและคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ 

(รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัอยู่แตเ่พยีงภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย และภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใด) 
ทีเ่ก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีทีจ่ัดตัง้ขึน้อยา่งเหมาะสม จากคา่ธรรมเนยีมทีต่อ้งช าระใหแ้ก ่ UPS ตามขอ้ตกลงนี้  

คณุตอ้งรับผดิชอบเองในการค านวณและการช าระภาษีใด ๆ ดงักลา่วใหแ้กห่น่วยงานจัดเก็บภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง 
และจะไม่ลดจ านวนคา่ธรรมเนยีมทีต่อ้งช าระส าหรับการจา่ยภาษีนัน้ 

12.6. กฎหมายทีค่วบคมุ เขตอ านาจศาล และภาษาทีใ่ช ้  ขอ้ตกลงนี้และการฟ้องรอ้ง คดคีวาม 

หรอืขอ้โตแ้ยง้ทีเ่กดิขึน้จากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ตกลงนี้ (ไมว่า่จะเป็นการละเมดิสญัญา 
การละเมดิทีม่ใิชก่ารละเมดิสญัญาหรอือืน่ๆ) จะไดรั้บการบงัคับและตคีวามตามกฎหมายของรัฐนวิยอรก์ 

สหรัฐอเมรกิา ตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต ยกเวน้ (1) 
จะมคีวามขดัแยง้กนักบัหลักการพืน้ฐานของกฎหมาย (2) 

อนุสญัญาขององคก์ารสหประชาชาตวิา่ดว้ยสญัญาการซือ้ขายระหวา่งประเทศ (3) อนุสญัญาปี ค.ศ.1974 
วา่ดว้ยระยะเวลาจ ากดัในการซือ้ขายระหวา่งประเทศ และ (4) พธิสีารทีแ่กไ้ขอนุสญัญาปี ค.ศ.1974 ดงักลา่ว 

ซึง่กระท าขึน้ทีก่รุงเวยีนนา เมือ่วนัที ่ 11 เมษายน ค.ศ.1980  

คูส่ญัญาประกาศวา่ตนไดก้ าหนดใหข้อ้ตกลงนีแ้ละเอกสารทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ตกลงนี้ไมว่า่จะในปัจจุบนัหรอืใ
นอนาคตก็ตาม เขยีนขึน้เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้  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.  ตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต 

และทีส่อดคลอ้งกับการเขา้ท าสญัญาอยา่งถกูตอ้งในขอ้ตกลงทีม่ผีลผูกพัน 

ภาษาทีค่วบคมุขอ้ตกลงนีค้อืภาษาองักฤษ 
และการจัดหาค าแปลใดก็ตามทีส่ง่ใหแ้กค่ณุเป็นไปเพือ่ความสะดวกของคณุเทา่นัน้  

การสือ่สารและการตดิตอ่ทางจดหมายทัง้หมดระหวา่งคณุและ UPS ภายใตข้อ้ตกลงนี ้ จะตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  
ในกรณีทีค่ณุไดเ้ขา้ลงนามในขอ้ตกลงฉบับนีโ้ดยวธิกีารแสดงขอ้ตกลงทางอนิเทอรเ์น็ตในฉบบัทีแ่ปลเป็นภาษาอืน่

นอกเหนอืจากภาษาองักฤษสหรัฐฯ คณุสามารถดขูอ้ตกลงฉบับนีใ้นฉบบัภาษาองักฤษสหรัฐฯ ไดโ้ดยเขา้ไปที ่

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf  
เขตอ านาจศาลเพยีงแหง่เดยีวส าหรบัการฟ้องรอ้งใด ๆ คดคีวาม 

ขอ้โตแ้ยง้ทีเ่กดิข ึน้จากหรอืทีเ่กีย่วกบัขอ้ตกลงนี ้ (ไมว่า่จะเป็นการละเมดิสญัญา 
การละเมดิทีม่ใิช่การละเมดิสญัญาหรอือืน่ ๆ) ตอ้งเป็นศาลของรฐับาลกลาง 

หรอืของรฐัในเมอืงแอตแลนตา รฐัจอรเ์จยี และ ณ ทีน่ ี ้
คูส่ญัญาตกลงยนิยอมทีจ่ะใชเ้ขตอ านาจศาลดงักลา่วและสละสทิธิท์ ีไ่มส่ามารถเพกิถอนได ้

และจะไมอ่า้งขอ้แกต้า่งบนพืน้ฐานทีว่า่ขอบเขตอ านาจศาลดงักลา่วขาดอ านาจพจิารณาคดเีกีย่วกบับุคค

ล สถานทีส่ าหรบัพจิารณาคดไีมเ่หมาะสม หรอืเป็นศาลทีไ่มอ่าจอ านวยความสะดวกใหไ้ด ้ 
ไมว่า่อย่างไรก็ตาม 

หากและมเีหตใุหจ้ าเป็นตอ้งมกีระบวนการพจิารณาเสรมิหรอืแยกตา่งหากในเวลาตอ่มาในศาลอกีแหง่หนึง่ในสหรัฐ
ฯ หรอืตา่งประเทศ เพือ่บงัคับคด ี ตามค าพพิากษาตดัสนิของศาลในแอตแลนตา รัฐจอรเ์จยี หรอืเพือ่การอืน่ ๆ 

ตามความจ าเป็น เพือ่ใหก้ารบรรเทาทกุขอ์ย่างสมบรูณ์และหนทางแกไ้ขอยา่งเต็มทีแ่กป่ระเด็นทัง้หมดในขอ้พพิาท 

คูส่ญัญาสามารถเริม่กระบวนพจิารณาเสรมิหรอืแยกตา่งหากในเวลาตอ่มานัน้ไดใ้นศาลใดก็ตามดงักลา่วในสหรัฐอเ
มรกิา หรอืตา่งประเทศ และ ณ ทีน่ี ้

คูส่ญัญายนิยอมเห็นชอบกบัเขตอ านาจพจิารณาทีไ่มใ่ชส่ทิธิข์าดเฉพาะของศาลนัน้ 
และขอละเวน้การแกต้า่งวา่ไม่มอี านาจพจิารณาคดเีกีย่วกบับคุคล สถานทีส่ าหรับพจิารณาคด ี ไมเ่หมาะสม 

หรอืเป็นศาลทีไ่มอ่าจอ านวยความสะดวกใหไ้ด ้ ไมว่า่จะมขีอ้ความใดในนี้ทีข่ดัแยง้ก็ตาม UPS 
มสีทิธิไ์ดรั้บการบรรเทาทกุขช์ัว่คราวหรอืวธิแีกไ้ขชัว่คราวตอ่หนา้ศาลใดก็ตามทีม่อี านาจพจิารณาคด ี 

คณุตกลงวา่ระเบยีนคอมพวิเตอรแ์ละหลกัฐานทางอเิล็กทรอนกิสส์ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในกรณีพพิาทใด ๆ 

ทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัขอ้ตกลงนี้ได ้  เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั บทบญัญัตเิรือ่งการยตุขิอ้พพิาททีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงใด ๆ 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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ทีค่ณุไดท้ าขึน้กบัสมาชกิของคูส่ญัญาฝ่ัง UPS อนัเกีย่วขอ้งกบับรกิารของ UPS รวมถงึตวัอย่างเชน่ 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ UPS วา่ดว้ยการขนสง่/การบรกิารทีม่ผีลบงัคบัใช ้
จะน ามาใชค้วบคมุไมว่า่บทบญัญัตดิงักลา่วมผีลบงัคับใชก้บัขอ้เรยีกรอ้งหรอืขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ หรอืไม่ก็ตาม  ดขูอ้ที ่

12.15 และ เอกสารประกอบ ข. ส าหรับการเปลีย่นแปลงตามแตล่ะประเทศของขอ้ตกลงนี้ 
หากคณุเป็นผูพั้กอาศยัหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุตัง้อยูใ่นหนึง่ในประเทศหรอืดนิแดนดงัตอ่ไปนี ้

กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง บังกลาเทศ อนิโดนเีซยี อสิราเอล สหรัฐอเมรกิา หรอืเปอรโ์ตรโิก 

12.7. เหตุสดุวสิยั  คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายของขอ้ตกลงนีจ้ะไมม่ภีาระรับผดิตอ่การไมป่ฏบิตัติามขอ้ผูกพันใด ๆ 
ภายใตข้อ้ตกลงนี้ หรอืส าหรับความเสยีหายใด ๆ 

หากการไม่ปฏบิตัติามดงักลา่วเกดิขึน้จากเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุทีส่มเหตสุมผลของฝ่ายนัน้ ๆ 
รวมทัง้แตไ่มจ่ ากัดเพยีงการเกดิเหตสุดุวสิยั การนัดหยดุงานหรอืขอ้พพิาทแรงงาน ความโกลาหลในอตุสาหกรรม 

ค าสัง่กรณีฉุกเฉนิของภาครัฐ โรคระบาดรุนแรง โรคระบาดใหญ่ทัว่โลก ภาวะระบาดของโรคตดิเชือ้ 
หรอืภาวะวกิฤตดิา้นสาธารณสขุอืน่ใด รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัเพยีง การกักกนัโรคหรอืขอ้จ ากัดอืน่ๆ ส าหรับพนักงาน 

ไมว่า่เหตกุารณ์ดงักลา่วจะถอืวา่เป็นโรคระบาดรุนแรงอยา่งเป็นทางการหรอืไมก็่ตาม 

หรอืเป็นการประกาศจากหน่วยงานทีม่อี านาจหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง การพจิารณาคดหีรอืการด าเนนิการของรัฐบาล 
ระเบยีบขอ้บงัคบักรณีฉุกเฉนิ การกอ่วนิาศกรรม การจลาจล ความป่าเถือ่น ความลม้เหลวทางอเิล็กทรอนกิส ์

ความลม้เหลวของฮารด์แวรห์รอืซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรท์ีส่ าคัญ ความลา่ชา้ในการสง่มอบอปุกรณ์ 
การกระท าของบคุคลทีส่าม หรอืการกอ่การรา้ย 

12.8. การเยยีวยาแกไ้ข  ทางแกใ้ด ๆ ทีใ่หใ้นนีเ้ป็นทางแกท้ีไ่ม่ผกูขาด 

12.9. การปฏบิตัติามกฎหมาย  ในการปฏบิัตติามขอ้ตกลงนี้ แตล่ะฝ่ายตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ค าสัง่ 
และขอ้บงัคับทัง้หมดทีม่ผีลบงัคบัใชโ้ดยเคร่งครัด และตอ้งไม่กระท าการใด ๆ 

อนัเป็นเหตใุหอ้กีฝ่ายหนึง่ละเมดิกฎหมาย ค าสัง่ หรอืขอ้บงัคบัใด ๆ ทีม่ผีลบงัคับใชก้บัการกระท านัน้ รวมทัง้ 
(หากก าหนด) การทีค่ณุในฐานะผูไ้ดรั้บอนุญาตยืน่ขอ้ตกลงนี้กบัหน่วยงานหนึง่ของรัฐบาล  

คณุยอมรับอย่างเจาะจงวา่วัสดตุา่ง ๆ ของ UPS ในทีน่ีอ้าจมฟัีงกช์นัเขา้รหัสขอ้มลู  
คณุยอมรับและตกลงวา่การดาวนโ์หลด น าเขา้ หรอืใชว้ัสดตุา่ง ๆ ของ UPS 

ในประเทศหรอืเขตแดนใดก็ตามนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา จะเทา่กบัคณุ มใิช ่ UPS 

ยอมรับผดิชอบอย่างเต็มทีต่อ่การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับของประเทศหรอืเขตแดนนัน้ ๆ 
รวมทัง้แตไ่มจ่ ากัดเพยีงกฎหมาย และขอ้บงัคบัทัง้หมดเกีย่วกบัการน าเขา้ ใช ้ จ าหน่าย พัฒนา 

หรอืโยกยา้ยซอฟตแ์วรท์ีม่กีารเขา้รหัสขอ้มูล หรอืเทคโนโลย ี
และขอ้ก าหนดทัง้หมดดา้นการลงทะเบยีนหรอืขออนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดงักลา่ว 

12.10. แนวปฏบิตัดิา้นขอ้มูล เพือ่ด าเนนิการใหบ้รกิารรับและจัดสง่ และในการเชือ่มโยงกบัการใชเ้ทคโนโลยขีอง 

UPS ของคณุนัน้ บรษัิทจัดสง่พัสดภุัณฑ ์ UPS ในเขตอ านาจศาลของคณุ ซึง่มชี ือ่และทีอ่ยู่ทีอ่าจพบไดภ้ายใต ้
“Contact UPS” บนเว็บไซตข์อง UPS ส าหรับเขตอ านาจศาลของคณุ (“UPS Delivery Co.”) ในการเก็บรวบรวม 

ประมวลผล และใชข้อ้มลูสว่นบคุคล  UPS Market Driver, Inc., 35 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, 
USA 30328 และฝ่ายอืน่ ๆ ของ UPS ทีไ่ดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลและใชเ้พือ่วตัถปุระสงคต์ามทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง   

ภาคขีอง UPS ประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลทีใ่ชบ้งัคับตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล 

โดยไมเ่ป็นการจ ากัดความรับผดิของ UPS ในการเก็บรวบรวม ใช ้ ประมวล หรอืเปิดเผย 
ขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีก่ฎหมายอนุญาต คณุตกลงวา่ UPS และบรษัิทอืน่ ๆ ในกลุม่บรษัิทของ UPS ทั่วโลก (i) 

อาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุใหไ้วเ้พือ่วตัถปุระสงคท์ีร่วมถงึการใหบ้รกิาร ผลติภัณฑ ์ และการสนับสนุนของ UPS 
การจัดการการช าระเงนิ การเรยีกรอ้ง ค ารอ้งขอ และบัญช ี UPS ของคณุ 

การตดิตอ่สือ่สารกบัคณุเพือ่ใหอ้พัเดตการตดิตามและขอ้มูลเกีย่วกบักจิกรรมพเิศษ การส ารวจ การแขง่ขนั ขอ้เสนอ 
โปรโมชัน่ ผลติภัณฑ ์และบรกิาร ใหบ้รกิารโฆษณาทีเ่หมาะกับความสนใจของคณุ การด าเนนิงานประเมนิ ปกป้อง 

และปรับปรุงธรุกจิของ UPS อ านวยความสะดวกในการใชบ้ล็อกของ UPS และสือ่สงัคมออนไลนข์องคณุ 

ท าการวเิคราะหข์อ้มูล การตรวจสอบและการรายงานปัญหาการปฏบิตัติาม 
รวมถงึการระบแุละป้องกนักจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย การเรยีกรอ้ง หรอืความรับผดิอืน่ ๆ การใชส้ทิธ ิ จัดตัง้ 

และคุม้ครองสทิธทิางกฎหมาย และการปฏบิตัติามนโยบายของ UPS และขอ้ผกูพันทางกฎหมาย และ (ii) 
อาจถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุใหไ้ปยังประเทศอืน่นอกเหนอืจากประเทศทีม่กีารสง่มอบการบรกิาร  

คณุยังตกลงดว้ยวา่ UPS อาจแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุใหไ้วก้ับบคุคลทีส่าม รวมถงึผูใ้หบ้รกิาร บรษัิทในเครอื 

ผูค้า้ปลกี พันธมติรทางการตลาดร่วม ผูถ้อืเฟรนไชส ์ ผูต้ดิตอ่ของคณุตามค ารอ้งขอของคณุ หน่วยงานรัฐบาล 
และบคุคลทีส่ามอืน่ ๆ เชน่ ผูส้ง่ ผูรั้บ และผูช้ าระเงนิและผูรั้บบคุคลทีส่าม (รวมเรยีกวา่ "ผูรั้บ")  UPS 

อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุใหไ้วเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพันทางกฎหมาย 
เพือ่ใหค้วามร่วมมอืโดยสมัครใจกบัการบงัคับใชก้ฎหมายหรอืหน่วยงานภาครัฐหรอืหน่วยงานอืน่ ๆ 

ของรัฐเพือ่ป้องกนัอนัตรายหรอืความสญูเสยีอนัเนือ่งมาจากกจิกรรมทีส่งสยัหรอืผดิกฎหมาย และในกรณีที ่ UPS 
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ขายหรอืโอนธรุกจิหรอืสนิทรัพยท์ัง้หมดหรอืบางสว่น  UPS 

จะไมรั่บผดิชอบตอ่แนวปฏบิตัดิา้นความเป็นสว่นตัวของสถานที ่เว็บไซต ์แพลตฟอรม์ หรอืบรกิารใด ๆ ทีไ่มใ่ชข่อง 
UPS  

คณุรับรองและประกนักบั UPS วา่ เมือ่คณุหรอืพนักงาน ตวัแทน หรอืผูรั้บจา้งของคณุ (“ฝ่ายผูส้ง่”) 
จัดหาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลหนึง่บคุคลใดโดยเฉพาะใหแ้ก่ UPS Delivery Co. (1) 

คูส่ญัญาฝ่ายผูส้ง่ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

และมสีทิธิแ์ละอ านาจในการมอบขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กคู่ส่ญัญา UPS เพือ่การใชง้านใด ๆ 
ทีอ่นุญาตไวภ้ายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเหลา่นีใ้นสว่นที ่ 12.10 (2) คณุหรอืคูส่ญัญาฝ่ายผูส้ง่อืน่ ๆ 

ไดแ้จง้ใหแ้ตล่ะบคุคลทีร่ะบตุัวตนจากขอ้มูลสว่นบคุคลไดท้ราบแลว้ (รวมถงึผูรั้บพัสดภุัณฑท์ัง้หมด) 
ตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้ วา่ UPS จะประมวลขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีอ่นุญาตไวใ้นสว่นที ่ 12.10 

และเพือ่วตัถปุระสงคเ์พิม่เตมิใด ๆ ที ่UPS อาจน ามาใช ้ซึง่จะมผีลบงัคบัใช ้ณ เวลาทีท่ าการขนสง่ และแจง้วา่ UPS 
อาจจะมอบขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กผู่รั้บตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

และอาจจะมกีารโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วไปยังประเทศหรอืเขตแดนอืน่ 

นอกเหนอืจากประเทศหรอืเขตแดนทีคู่ส่ญัญาฝ่าย UPS ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูในตอนแรก 
(ซึง่ประเทศหรอืเขตแดนดงักลา่วอาจจะมกีฎหมายคุม้ครองขอ้มลูทีต่า่งกนักับกฎหมายในประเทศหรอืเขตแดนทีคุ่

ณมอบขอ้มลูไวใ้ห)้ และ (3) คณุไดรั้บความยนิยอมเฉพาะดา้นหลงัจากแจง้ขอ้มลูแลว้ 
จากผูรั้บหรอืผูท้ีม่ชี ือ่ระบไุวบ้นพัสดภุัณฑ ์ ตามทีก่ฎหมายก าหนด วา่ UPS อาจจะสง่อเีมลและสง่การแจง้อืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารขนสง่ทีต่กลงกนัไวถ้งึบคุคลเหลา่นัน้ 

นอกจากนี ้
คณุยังตกลงยอมรับสายเรยีกเขา้และขอ้ความตัวอักษรทีไ่มใ่ชเ่ชงิการตลาดแตเ่กีย่วขอ้งกับบรกิารการรับและน าสง่

ของ UPS (รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีง สายเรยีกเขา้และขอ้ความตวัอักษรการรับของ) จากหรอืในนามของ UPS 
ไปยังหมายเลขโทรศพัทไ์รส้ายทีก่ าหนดไวส้ าหรับบญัชขีองคณุ  

คณุเขา้ใจและตกลงวา่สายเรยีกเขา้และขอ้ความตวัอกัษรดงักลา่วอาจถกูบนัทกึไวก้อ่นหนา้ 
และ/หรอืน าสง่ผา่นการใชง้านระบบการกดหมายเลขโทรศพัทอ์ตัโนมัต ิ

และอาจมกีารคดิอัตราคา่ธรรมเนยีมส าหรับขอ้ความและขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารแบบไรส้ายของคณุเมือ่คณุรับสายเรยี

กเขา้และขอ้ความตวัอกัษรนัน้ไปยังหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื  คณุเขา้ใจและตกลงวา่ หมายเลขโทรศพัทใ์ด ๆ 
ทีค่ณุมอบใหแ้ก ่ UPS จะตอ้งเป็นขอ้มูลจรงิ ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั และสมบรูณ์ 

และคณุจะอปัเดตหมายเลขดงักลา่วในทนัทตีามจ าเป็นเพือ่ใหห้มายเลขนัน้เป็นจรงิ ถกูตอ้ง 
เป็นปัจจุบนัและสมบรูณ์อยูเ่สมอ 

12.11. การไมผู่กขาด  ไมม่ขีอ้ความใดในขอ้ตกลงนีท้ีจ่ะถูกตคีวามวา่เป็นการยับยัง้หรอืจ ากดั UPS 

ไมว่า่จะทางใดก็ตามจากการเขา้สูข่อ้ตกลงในท านองเดยีวกนักบับคุคลอืน่ หรอืจากการท าธรุกจิ 
หรอืท าสญัญาโดยตรงกับผูท้ีเ่ป็นลกูคา้ร่วมกนัของทัง้สองฝ่าย 

12.12. ขอ้ตกลงท ัง้หมด: การแกไ้ขเพิม่เตมิ  ขอ้ตกลงนีถ้อืเป็นความเขา้ใจและการตกลงทัง้หมด 
ระหวา่งคูส่ญัญาอนัเกีย่วเนื่องกับเนือ้หาของขอ้ตกลงนี ้ และมอี านาจเหนอื (1) การแถลงขอ้เท็จจรงิ ความเขา้ใจ 

และการตกลงใด ๆ และทัง้หมดกอ่นหนา้นีห้รอืในระยะเวลาเดยีวกนันัน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ และ (2) 

ขอ้ตกลงเกีย่วกับเทคโนโลยขีอง UPS ฉบับใดก็ตามกอ่นหนา้นีท้ีท่ าขึน้ระหวา่ง UPS และคณุ 
ซึง่ทัง้หมดของขอ้ตกลงนัน้ไดรั้บการผสมรวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงนี ้

การควบรวมกจิการดงักลา่วจะไมเ่ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพเชน่ทีม่ตีอ่ซอฟตแ์วร ์ ขอ้ตกลงเทคโนโลยขีอง UPS 
ปัจจุบนั ณ 

เวลาทีค่ณุไดรั้บซอฟตแ์วรเ์วอรช์นัเฉพาะจะควบคมุการใชง้านซอฟตแ์วรข์องเวอรช์นัดงักลา่วของคณุไดต้ลอดเวลา  
ขอ้ตกลงใดของ UPS วา่ดว้ยเทคโนโลยขีองส านักงานใหญร่ะหวา่ง UPS และลกูคา้ 

ไมว่า่จะตกลงกนักอ่นหรอืหลังวนัทีใ่นขอ้ตกลงนีก็้ตาม จะมอี านาจเหนอืขอ้ตกลงนี ้  ขอ้ตกลงระหวา่ง UPS 

และคณุทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยขีอง UPS ฉบับใดก็ตาม ซึง่เป็นขอ้ตกลงเวอรช์นัทีใ่หมก่วา่เวอรช์นั UTA09072020A 
จะมอี านาจเหนอืขอ้ตกลงนี ้ การมอี านาจเหนือขอ้ตกลงใด ๆ กอ่นหนา้นีจ้ะไมเ่ป็นการตดัทอนสทิธิข์อง UPS 

ทีม่ตีอ่คณุ อนัเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนหรอืละเมดิขอ้ตกลงดงักลา่วกอ่นหนา้นีก้อ่นวนัทีข่องขอ้ตกลงนี้ 
ตอ้งไมม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้ตกลงนี้ 

เวน้เสยีแตว่า่จะกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยผูแ้ทนทีไ่ดรั้บมอบอ านาจของคูส่ญัญาในขอ้ตกลงนี้ 

อยา่งไรก็ตาม มขีอ้แมว้า่ UPS สามารถดดัแปลงแกไ้ขสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยตามสว่นที ่10.2 และวสัดตุา่ง ๆ ของ 
UPS และเทคโนโลยขีอง UPS ตามสว่นที ่ 4.2 ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเหลา่นี้  

การเขยีนเป็นลายลักษณ์อกัษรทีม่ลีายเซ็นอเิล็กทรอนกิสจ์ะไมถ่อืวา่เหมาะสมทีจ่ะแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้ตกลง 
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12.13. การสละสทิธิ:์ ประกาศส าหรบัสหภาพยโุรป  

หากคณุเป็นผูม้ถี ิน่พ านักหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุตัง้อยูใ่นประเทศใดก็ตามของสหภาพยโุรป 
และ/หรอืเขตเศรษฐกจิยโุรป รวมถงึสหราชอาณาจักร ไมว่า่จะยังคงอยูก่ับสหภาพยโุรปหรอืไม่ก็ตาม 

คณุจะตอ้งสละซึง่สทิธ ิ การยอมรับ และการยนืยันทัง้ปวง ทีเ่กีย่วขอ้งกับการท าสญัญาในทางอเิล็กทรอนกิส ์
ซึง่อาจเป็นขอ้ก าหนดภายใตม้าตรา 10(1), 10(2), 11(1) และ 11(2) ของ EU Directive 2000/31/EC 

ดงัทีน่ ามาใชก้ับเขตอ านาจทางกฎหมายของคณุ (รวมถงึในสหราชอาณาจักร 

ซึง่อาจจะเป็นขอ้บงัคับตามบทบญัญัตทิีเ่ทยีบเทา่ของระเบยีบขอ้บงัคับวา่ดว้ยการพาณชิยเ์ชงิอเิล็กทรอนกิส ์ (EC 
Directive) ค.ศ. 2002 ตามทีม่กีารแกไ้ขหรอืเปลีย่นทดแทนเป็นระยะ ๆ 

หลงัจากทีส่หราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชกิสหภาพยุโรป) ส าหรับการใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS โดยคณุ  
คณุเขา้ใจวา่คณุมสีทิธติามกฎหมายในการถอนตวัจากขอ้ตกลงนีใ้นระหวา่งระยะเวลาสบิสี ่ (14) 

วนัหลงัจากวนัทีค่ณุยอมรับขอ้ตกลง และในการนี้คณุขอสละสทิธอิยา่งชดัแจง้ซึง่สทิธใินการถอนตัวภายใน 14 
วนัดงักลา่ว เพือ่แลกเปลีย่นกบัประโยชนท์ี ่ UPS จะมอบใหผ้่านการท าใหเ้ทคโนโลยขีอง UPS 

พรอ้มใชง้านไดใ้นทนัทหีลงัจากทีค่ณุเขา้ท าขอ้ตกลงนี้ 

12.14. หมายเหต:ุ การด าเนนิการกบัขอ้มูลสว่นบุคคลตามการประกาศเรือ่งความเป็นสว่นตวัของ UPS   
คณุรับทราบวา่อาจมกีารด าเนนิการกับขอ้มลูสว่นบคุคลดงัทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไปหัวขอ้ที ่

12.10  คณุยังตกลงวา่ หากคณุเป็นผูรั้บพัสดภุัณฑห์รอืผูรั้บ คณุไดรั้บค าแจง้และยนิยอมใหม้กีารด าเนนิการ 
และใชข้อ้มลูสว่นบคุคล ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นสว่นที ่12.10 ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไปแลว้ 

12.15. เง ือ่นไขทีเ่ฉพาะเจาะจงของประเทศ  

กรณีทีค่ณุเป็นพลเมอืงของหรอืส านักงานจดทะเบยีนของคณุนัน้ตัง้อยูใ่นประเทศหรอืเขตแดนแหง่ใดประเทศหนึง่จ
ากรายชือ่ทัง้หมดดา้นลา่งนี ้ เงือ่นไขในเอกสารประกอบ B. จะน าไปใชก้ับคณุ  

ระหวา่งขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปและบทบญัญัตทิีม่อียูใ่นเอกสารประกอบ B. 
นัน้มกีรณีความขัดแยง้หรอืความเคลอืบแคลงเกดิขึน้ บทบญัญัตดิงักลา่วทีอ่ยูใ่นเอกสารประกอบ B. 

นัน้จะตอ้งเหนอืกวา่ถา้เอกสารประกอบ B. นัน้น ามาใชก้ับคณุ 

a. บาหเ์รน คเูวต โอมาน กาตาร ์ซาอดุอิาระเบยี สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์จอรแ์ดน ตนูเิซยี แอลจเีรยี จบิตู ี

อรัิก เลบานอน ลเิบยี โมร็อกโก และมอรเิตเนยี (ตอ่ไปนีร้วมเรยีกวา่ “กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง”)     

b. บงักลาเทศ อนิโดนเีซยี อสิราเอล สหรัฐอเมรกิา และเปอรโ์ตรโิก 
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เอกสารประกอบ A. 

ค าจ ากดัความ - ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขท ัว่ไป 

บรษิทัในเครอื หมายถงึ บคุคลทีส่ามทีค่วบคมุ ไดรั้บการควบคมุ หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุ 

ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้มร่วมกบับคุคลหนึง่  ส าหรับวตัถุประสงคใ์นค าจ ากัดความนี ้ ค าวา่ “ควบคมุ” 
(หมายรวมอยูใ่นความหมายทีส่มัพันธก์นั ค าวา่ “ทีค่วบคมุโดย” และ “ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบั”) 

หมายถงึ 

การมอี านาจครอบครองทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มในการสัง่การหรอืสง่ผลตอ่ทศิทางการบรหิารและนโยบาย
ของหน่วยงาน ไมว่า่จะผ่านการเป็นเจา้ของหุน้ทีใ่หส้ทิธิอ์อกเสยีง โดยความไวว้างใจ ขอ้ตกลงฝ่ายบรหิาร 

สญัญา หรอือืน่ๆ 

ขอ้ตกลง ไดรั้บการจ ากัดความไวใ้นย่อหนา้ทีส่องของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเหลา่นี้ 

พสัดภุณัฑท์ีส่ง่มอบโดยตวัแทนหมายถงึ พัสดภุัณฑท์ีบ่คุคลอกีคนหนึง่สง่มอบใหแ้กฝ่่ายตา่งๆ ของ 
UPS ในฐานะตัวแทนของคณุ โดยเรยีกเก็บคา่บรกิารการจัดสง่สนิคา้นัน้จากบัญช ีUPS ของคณุ 

การโอนสทิธิ ์ไดรั้บการจ ากัดความไวใ้นสว่น 12.4 ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไป 

ผูใ้หบ้รกิารเกีย่วกบัขอ้มูลการเรยีกเก็บเงนิ หมายถงึ ผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบคุคลภายนอกซึง่ (1) 
ไดรั้บการวา่จา้งจากคณุเพือ่จัดหาบรกิารในการปิดรอบการเรยีกเก็บเงนิลกูคา้ใหแ้กค่ณุ และ (2) 

ผูท้ีค่ณุไดแ้จง้ให ้ UPS ทราบวา่จะเป็นผูรั้บขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิจาก UPS ถงึทา่น ผ่านระบบ UPS 
โดยการใชว้ธิกีารถา่ยโอนขอ้มูลทีป่ลอดภัยทีท่าง UPS 

สามารถเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นครัง้คราวเป็นไปตามขอ้ตกลงฉบับนี้ 

ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั หมายถงึ ขอ้มลูหรอืวสัดใุดๆ นอกเหนอืจากความลับทางการคา้ ทีม่คีณุคา่ตอ่ UPS 
และโดยทั่วไปแลว้ไมเ่ป็นทีท่ราบของบคุคลภายนอก หรอืที ่ UPS ไดม้าจากบคุคลภายนอก 

(รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัอยู่แตเ่พยีงฝ่ายตา่งๆ ของ UPS) ซึง่ UPS ถอืวา่เป็นกรรมสทิธิข์อง UPS ไมว่า่ UPS 
จะเป็นเจา้ของหรอืไมก็่ตาม  ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับรวมถงึสารสนเทศ  

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับไมร่วมถงึขอ้มลูทีค่ณุสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ (1) 
เป็นขอ้มลูทีค่ณุทราบอยู่แลว้ในขณะทีไ่ดรั้บขอ้มลูนัน้จาก UPS 

และเป็นขอ้มลูทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่ขอ้ตกลงอืน่ใดวา่ดว้ยการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูระหวา่งคูส่ญัญา (2) 

โดยทั่วไป เป็นทีท่ราบกนัแลว้ของสาธารณชนในขณะนีห้รอืในอนาคตโดยไมใ่ชค่วามผดิของคณุ (3) 
คณุเป็นผูจ้ัดท าขึน้เองโดยชอบดว้ยกฎหมายโดยไมอ่า้งองิถงึขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ หรอื (4) 

คณุเป็นผูไ้ดรั้บมาโดยชอบดว้ยกฎหมายจากบคุคลภายนอกโดยไมม่ขีอ้ผูกพันทีจ่ะตอ้งเก็บไวเ้ป็นความลบั 

ลกูคา้ ไดรั้บการจ ากดัความไวใ้นยอ่หนา้ทีส่ามของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไป 

ความเสยีหาย หมายถงึ การเรยีกรอ้ง ความสญูเสยี ความเสยีหาย ค าสัง่ ค าพพิากษา และ คา่ใชจ้่ายตา่ง 

ๆ (รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัอยูแ่ตเ่พยีงคา่ทนายความ) 

สทิธิผ์ูใ้ชง้านข ัน้สดุทา้ยหมายถงึเอกสารทีด่ไูดจ้าก  

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

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขท ัว่ไป หมายถงึ เอกสารนี ้

พสัดภุณัฑข์าเขา้ หมายถงึ พัสดภุัณฑต์า่งๆ ทีส่ง่มอบใหแ้กฝ่่ายตา่งๆ ของ UPS เพือ่น าสง่ใหแ้กค่ณุ 

สารสนเทศ หมายถงึ ขอ้มลูทีจ่ัดหาใหจ้ากระบบของ UPS (i) 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารทีจ่ัดหาใหโ้ดยฝ่ายตา่งๆ ของ UPS หรอื (ii) 

ทีส่รา้งขึน้มาอนัเกีย่วเนื่องกับการทีค่ณุจัดสง่สนิคา้กับฝ่ายตา่งๆ ของ UPS 
รวมทัง้แตไ่มจ่ ากัดอยู่แตเ่พยีงพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบ 

นโยบายขอ้มูลและการใชง้านโดยท ัว่ไปหมายถงึเอกสารทีด่ไูดจ้าก 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/IGUP_TH.pdf> 

กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง มคี าจัดความใหใ้นสว่น 12.15 ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไป 

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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พสัดภุณัฑข์าออก หมายถงึ พัสดภุัณฑท์ีค่ณุสง่มอบใหแ้กฝ่่ายตา่ง ๆ ของ UPS 

เขตแดนทีไ่ดร้บัอนุญาต หมายถงึ ส าหรับเทคโนโลยใีดก็ตามของ UPS 
ในประเทศและเขตแดนทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยขีอง UPS นัน้ในเอกสารประกอบ C. 

ของเอกสารสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย 

บุคคล หมายถงึ บคุคลธรรมดา บรษัิท บรษัิทจ ากัด หุน้สว่น การลงทนุร่วม สมาคม บรษัิทร่วมทนุ ทรัสต ์

องคก์รทีไ่มไ่ดก้อ่ตัง้เป็นบรษัิท หรอืนติบิคุคลอืน่ๆ 

จดุมุง่หมาย มคี าจ ากดัความใหไ้วใ้นสว่น 12.10 ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไป 

ผูร้บั มคี าจ ากัดความใหไ้วใ้นสว่น 12.10 ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไป 

เขตแดนตอ้งหา้ม หมายถงึ ประเทศใดก็ตามทีอ่ยูใ่นโปรแกรมการคว า่บาตรทางเศรษฐกจิ 
ซึง่ควบคมุดแูลโดยส านักงานควบคมุทรัพยส์นิตา่งประเทศ (Office of Foreign Assets Control หรอื 

"OFAC") ในสงักดักระทรวงการคลงัของสหรัฐอเมรกิา หรอืประเทศทีถ่กูหา้มอยา่งอืน่โดยทั่วไปจากการใช ้
การสง่ออกหรอืการสง่เทคโนโลยขีอง UPS 

ทีส่ัง่เขา้มาออกนอกประเทศภายใตก้ฎหมายการคว า่บาตรหรอืการควบคมุการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิา 

รายชือ่ประเทศหรอืเขตแดนทีถู่ก OFAC สัง่หา้มขนสง่สนิคา้หรอืคว า่บาตร อาจเปลีย่นแปลงไดท้กุเมือ่  
เพือ่ความสะดวกในการอา้งองิเทา่นัน้ ลงิกต์อ่ไปนีจ้ะใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศหรอืเขตแดนดงักลา่ว:  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx, และ 
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm 

ผูใ้หบ้รกิาร มคี าจ ากัดความทีใ่หไ้วใ้นขอ้ตกลงและเงือ่นไขทั่วไปวรรคทีส่าม 

พนกังานผูใ้หบ้รกิารมคี าจ ากัดความทีใ่หไ้วใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปวรรคทีส่าม 

ฝ่ายผูส้ง่  มคี าจ ากัดความใหไ้วใ้นสว่น 12.10 ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไป 

ซอฟตแ์วร ์ หมายถงึ รายการของ UPS Technology ที ่ (i) เป็นซอฟตแ์วรท์ี ่ UPS 
จัดหาใหแ้กค่ณุภายใตข้อ้ตกลงนี้ (ไมร่วมถงึรหัสตวัอยา่งของซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร)์ 

และเอกสารทางเทคนคิใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ (ii) อพัเดทใดๆ ของซอฟตแ์วรท์ี ่ UPS 
จัดหาใหแ้กค่ณุภายใตข้อ้ตกลงนี้ 

บรกิารสนบัสนุน มคี าจ ากดัความตามทีใ่หไ้วใ้นสว่น 5.1 ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไป 

ผูใ้หก้ารสนบัสนุน มคี าจ ากดัความตามทีใ่หไ้วใ้นสว่น 5.1 ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไป 

ผูใ้หบ้รกิารสนบัสนุน มคี าจ ากดัความตามทีใ่หไ้วใ้นสว่น 5.1 ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไป 

เอกสารทางเทคนคิ หมายรวมถงึ เอกสารใดๆ และทัง้หมด 
และ/หรอืรหัสซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรท์ีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยขีอง UPS หรอืเครือ่งหมาย UPS ที ่ UPS 

จัดหาหรอืเสนอใหแ้กค่ณุภายใตข้อ้ก าหนดของขอ้ตกลงนี้ 

พสัดภุณัฑท์ีส่ง่มอบ หมายถงึ สนิคา้ทีส่ง่มอบ (i) โดยหรอืแทนคณุ ใหแ้กฝ่่ายตา่งๆ ของ UPS 
เพือ่ใหน้ าสง่ให ้หรอื (ii) โดยบคุคลทีส่ามใหแ้ก ่UPS เพือ่ใหส้ง่มอบถงึคณุ โดยอาจเป็นพัสดภุัณฑข์าออก 

พัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบโดยตัวแทน และพัสดภุัณฑข์าเขา้ 

ก าหนดระยะเวลา มคี าจัดความใหใ้นสว่น 6.2ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไป 

ความลบัทางการคา้ หมายถงึ ขอ้มลูใดก็ตามของ UPS หรอืที ่ UPS 

ไดม้าจากบคุคลภายนอก(รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัอยู่แตเ่พยีงฝ่ายตา่งๆ ของ UPS) 
ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ไมไ่ดเ้ปิดเผย หรอืไมเ่ป็นทีท่ราบของสาธารณชน โดยขอ้มลูนัน้ (1) 

มหีรอืมแีนวโนม้วา่อาจมคีณุคา่ทางธรุกจิจากการทีไ่ม่ไดเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่ไปและสบืไมไ่ดอ้ยา่งงา่ยดาย
ดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมโดยบคุคลอืน่ๆ 

ผูซ้ ึง่สามารถแสวงหาคณุคา่ทางธรุกจิจากการเปิดเผยหรอืการใชข้อ้มลูนัน้ และ (2) 
เป็นเป้าของความพยายามทีส่มเหตสุมผลภายใตส้ถานการณ์แวดลอ้มตา่งๆเพือ่เก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั 

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 การบ ารุงรักษา การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด การแกไ้ขเปลีย่นแปลง อพัเดทหรอืการปรับปรุง 

หรอืการทบทวนใหมท่ีก่ระท าตอ่วัสดตุา่งๆ ของ UPS 

UPS หมายถงึ UPS Market Driver, Inc. 

บญัช ี UPS หมายถงึ บญัชกีารจัดสง่ทีส่มาชกิคนหนึง่ของฝ่ายตา่งๆ ของ UPS 
ก าหนดใหแ้กค่ณุรวมทัง้แตไ่ม่จ ากัดเพยีงบญัชทีีก่ าหนดใหแ้กผู่ใ้ชก้ารจัดสง่ของ UPS.com ทีเ่รยีกวา่ 

“บญัชชีัว่คราว” และบญัชกีารขนสง่สนิคา้ของ UPS 

ฐานขอ้มูลของ UPS  หมายถงึ 
ฐานขอ้มูลทีม่ขีอ้มลูกรรมสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารการจัดสง่ของฝ่ายตา่งๆ ของ UPS 

และทีไ่ดแ้จกจ่ายใหพ้รอ้มกับหรอืเพือ่ใชก้ับซอฟตแ์วร ์

UPS Delivery Co. มคี าจ ากัดความใหไ้วใ้นสว่น 12.10 ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไป 

เครือ่งหมาย UPS  หมายถงึ เครือ่งหมายค าวา่ “UPS” 
ดงัเชน่ทีป่รากฏอยูใ่นการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้มากมายรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะกับการจดทะเบยี

นเครือ่งหมายการคา้ในสหรัฐอเมรกิาเลขที ่966,724 และเครือ่งหมาย “UPS & Stylized Shield Device” 

ดงัทีป่รากฏอยูด่า้นลา่งและทีป่รากฏอยูใ่นการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้มากมายรวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉ
พาะการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ในสหรัฐอเมรกิาเลขที:่ 2,867,999, 2,965,392, 2,973,108, 

2,978,624, 3,160,056 และการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ในประชาคม ยโุรปเลขที:่ 3,107,026, 
3,107,281 และ 3,106,978 

   

วสัดตุา่งๆ ของ UPS หมายรวมถงึ เทคโนโลยขีอง UPS ฐานขอ้มูลของ UPS 

เอกสารทางเทคนคิสารสนเทศ ซอฟตแ์วร ์เครือ่งหมาย UPS และระบบของ UPS 

ฝ่ายตา่งๆ ของ UPS หมายถงึ UPS และบรษัิทในเครอืของ UPS ทีม่อียู ่ ตลอดจนผูถ้อืหุน้ เจา้หนา้ที ่

กรรมการบรหิาร พนักงาน ตวัแทน หุน้สว่น 

ผูจ้ัดหาทีเ่ป็นบคุคลภายนอกและผูใ้หอ้นุญาตทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามของหน่วยงานเหลา่นัน้ 

ระบบของ UPS หมายถงึ คอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ยของ UPS ทีเ่ขา้ถงึโดยใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS 

เทคโนโลยขีอง UPS หมายถงึ ผลติภัณฑต์า่ง ๆ ทีร่ะบไุวใ้นเอกสารประกอบ B. 
ของสทิธิข์องผูใ้ชข้ ัน้สดุทา้ย 

คณุ ไดรั้บการจ ากัดความไวใ้นยอ่หนา้ทีส่ามของขอ้ตกลงนี้
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เอกสารประกอบ B. 

การแกไ้ขขอ้ก าหนดและเงือ่นไขท ัว่ไปทีเ่ฉพาะเจาะจงของประเทศ 

หากคณุมถีิน่พ านักหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุอยูใ่นประเทศหรอืเขตแดนใดก็ตามในสว่นที ่ 12.15 

ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไป 
เงือ่นไขดงัตอ่ไปนี้จะใชแ้ทนทีห่รอืปรับแกเ้งือ่นไขอา้งองิของของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไป  

ขอ้ก าหนดทัง้หมดของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปทีไ่มถ่กูเปลีย่นแปลงโดยการแกไ้ขเหลา่นีจ้ะยังคงเดมิและไมม่ี

ผลบงัคบั 

1. กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง บงักลาเทศ อนิโดนเีซยี อสิราเอล สหรฐัอเมรกิา และเปอรโ์ตรโิก 

1.1 ขอบเขตทางภูมศิาสตรแ์ละการบงัคบัใช ้

a. คณุรับประกนัและรับรองวา่ 

คณุมถีิน่พ านักหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุตัง้อยูใ่นประเทศหรอืเขตแดนดงัตอ่ไปนี:้ 
กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง บังกลาเทศ อนิโดนเีซยี อสิราเอล สหรัฐอเมรกิา หรอืเปอรโ์ตรโิก 

b. ภายใตม้าตรา 1.1(a) ในเอกสารประกอบ B. ขา้งตน้ คณุและ UPS 

ตกลงยนิยอมทีจ่ะท าการปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 1.2 
ของเอกสารประกอบ B. ตอ่ไปนี ้

c. ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไปดังกลา่ว (รวมทัง้เอกสารประกอบนอกจากนัน้) 
จะยังคงใชบ้งัคับโดยสมบรูณ์และมผีลตอ่ไปจนกวา่จะหมดอายหุรอืถกูยตุแิละสะทอ้นใหเ้ห็นขอ้ตกลงทัง้หมดทีท่ า

ขึน้ระหวา่งคณุและ UPS เกีย่วกับเรือ่งดงักลา่ว เวน้แตจ่ะไดรั้บการแกไ้ขตามทีก่ าหนดไวใ้นทีน่ี้  กรณีทีบ่ทบัญญัตใิด 

ๆ ในของเอกสารประกอบ ข นี ้ ไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปดงักลา่วแลว้นัน้ 
ขอ้ก าหนดของเอกสารประกอบ ข จะบงัคบัใชใ้นเรือ่งความไม่สอดคลอ้งกนัดงักลา่วเทา่นัน้ 

d. ในการพจิารณาค ามั่นสญัญาและสญัญาร่วมกนัของคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย คณุและ UPS 
ยอมรับวา่ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปดงักลา่วจะไดรั้บการแกไ้ขในสว่นที ่1.2 ของเอกสารประกอบ B. ดา้นลา่ง 

1.2 การแกไ้ข 

a. หากคณุมถีิน่พ านักหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุตัง้อยูใ่นทีใ่ดทีห่นึง่ของกลุม่ประเทศตะวนั

ออกกลาง บงักลาเทศ อนิโดนเีซยีหรอือสิราเอล เนือ้หาสว่นที ่ 9 

ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไปจะถกูลบออกทัง้หมดและแทนทีด่ว้ยเนื้อหาดงัตอ่ไปนี:้ 

“9. การจ ากดัความรบัผดิ 

9.1 เวน้แตจ่ะระบไุวอ้ยา่งชดัแจง้ในมาตรา 9.2: 

ก. คูส่ญัญาฝ่าย UPS จะไม่ตอ้งรับผดิตอ่ความเสยีหายใด ๆ 

ซึง่อาจเกดิขึน้จากลกูคา้รายดงักลา่ว 

(หรอืบคุคลอืน่ใดทีม่กีารฟ้องรอ้งภายใตห้รอืผา่นลกูคา้รายดงักลา่ว) ในทกุกรณี 
ไมว่า่กรณีเดยีวกนันัน้จะเป็นความเดอืดรอ้นทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้มหรอืในทนัทหีรอืเป็นผลสบืเ

นือ่ง และไมว่า่กรณีเดยีวกนันัน้จะเกดิขึน้ในขอ้สญัญา การละเมดิ (รวมถงึความประมาทเลนิเลอ่) 
หรอืเป็นกรณีอืน่ ๆ ซึง่ตกอยูใ่นประเภทใดประเภทหนึง่ดงัตอ่ไปนีค้อื 

i. ความเสยีหายพเิศษแมว้า่คูส่ญัญาฝ่าย UPS 

นัน้ก็ตระหนักดวีา่สถานการณ์ทัง้หมดซึง่ความเสยีหายดงักลา่วอาจเกดิขึน้ 

ii. การสญูเสยีผลก าไร 

iii. การสญูเสยีเงนิฝากออมทรัพยท์ีมุ่ง่หวงั 

iv. การสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ 
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v. การสญูเสยีคา่ความนยิม 

vi. คา่ใชจ้่ายในการจัดหาสนิคา้ทดแทนทีเ่กดิขึน้จากขอ้ตกลงนี้ 

vii. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายของขอ้มูลหรอืการใชข้อ้มูล 

b. การรับผดิของคูส่ญัญาฝ่าย UPS รวมทัง้ส ิน้ ไม่วา่จะมอียู่ในขอ้สญัญา การละเมดิ 
(รวมถงึความประมาทเลนิเลอ่) หรอืกรณีอืน่ใด 

และไมว่า่จะมคีวามเกีย่วโยงกับขอ้ตกลงฉบบันีห้รอืขอ้สญัญาหรอืผูกพันกับสญัญาหลักประกนัใด 

ๆ โดยสรุปแลว้จะตอ้งไมเ่กนิกวา่ผลรวมเทยีบเทา่กบัจ านวนหนึง่พันดอลลารส์หรัฐฯ (USD 
$1,000) ไม่วา่ในสภาพการณ์ใด ๆ และ 

c. ในการลงนามในขอ้ตกลงฉบับนี ้
คณุยอมรับวา่ขอ้ตกลงดงักลา่วมไิดอ้าศยัการรับรองผ่านตัวแทนใด ๆ 

ไมว่า่จะบนัทกึทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรหรอืดว้ยวาจาอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
จากบคุคลใดหรอืบคุคลอืน่ใดนอกเหนอืจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงฉบับนี้อยา่งชดัแจง้ หรอื 

(ถา้ขอ้ตกลงดงักลา่วไมไ่ดอ้าศัยการรับรองใด ๆ 

ไมว่า่จะเป็นบนัทกึทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรหรอืหรอืดว้ยวาจา 
ทีม่ไิดก้ าหนดไวใ้นใบอนุญาตนีอ้ยา่งชดัแจง้) 

และขอ้ตกลงดงักลา่วไมม่กีารแกไ้ขเยยีวยาในสว่นทีเ่กีย่วกบัการรับรองผ่านตวัแทนใด ๆ ดงักลา่ว 
และในทัง้สองกรณี คูส่ญัญาฝ่าย UPS 

จะไม่ตอ้งรับผดิในทกุกรณีนอกเหนอืไปกวา่ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีช่ดัแจง้ในขอ้ตกลงฉ

บบันี้ 

9.2 ขอ้ยกเวน้ในสว่นที ่ 9.1 จะใชบ้งัคบัตามขอบเขตสงูสดุของกฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้นุญาต 

แตคู่ส่ญัญาฝ่าย UPS ไมย่กเวน้ความรับผดิส าหรับกรณี 

a. การเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บสว่นบคุคลทีม่สีาเหตเุกดิจากความประมาทเลนิเลอ่ของคูส่ั

ญญาฝ่าย UPS เจา้หนา้ที ่พนักงาน ผูรั้บเหมาหรอืตัวแทนของบรษัิท 

b. การฉอ้ฉลหรอืการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จโดยมเีจตนาฉอ้ฉล หรอื 

c. ความรับผดิอืน่ใดทีอ่าจจะไม่ไดรั้บการยกเวน้ตามกฎหมาย 

9.3 เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั การน าเสนอขอ้ตกลงนี ้ (เวอรช์นั UTA 09072020A) 
มากกวา่หนึง่ครัง้ใหแ้กค่ณุไมไ่ดเ้ป็นการเปลีย่นภาระรับผดิสะสมทัง้หมดของคูส่ญัญาฝ่าย UPS 

ทีม่จี านวนเงนิเกนิหนึง่พันดอลลารส์หรัฐฯ (USD $1,000) 

9.4 หากไม่ท าการเรยีกรอ้งภายในหก (6) 

เดอืนหลงัจากทีเ่กดิเหตกุารณ์แรกทีเ่ป็นเหตแุหง่ขอ้เรยีกรอ้งนัน้ 

จะถอืวา่เป็นการสละสทิธิก์ารเรยีกรอ้ง” 

b. หากคณุมถีิน่พ านักหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุตัง้อยูใ่นทีใ่ดทีห่นึง่ของกลุม่ประเทศตะวนั

ออกกลาง บงักลาเทศ อนิโดนเีซยี อสิราเอล สหรัฐอเมรกิา หรอืเปอรโ์ตรโิก เนือ้หาสว่นที ่ 12.6 
ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไปจะถกูลบออกทัง้หมดและแทนทีด่ว้ยเนื้อหาดงัตอ่ไปนี:้ 

“12.6 กฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละอนุญาโตตลุาการ 

a. หากคณุพ านักอาศยัหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุตัง้อยู่หนึง่ในกลุม่ประเทศตะวนัออก
กกลาง ขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากหรอืทีเ่กีย่วกับขอ้ตกลงนี้ รวมถงึค าถามใดๆ 

เกีย่วกบัการมอียู่ ความถกูตอ้งหรอืการบอกเลกิใดๆ 
จะไดรั้บการอา้งถงึและไดรั้บการแกไ้ขในทีส่ดุโดยอนุญาโตตุลาการภายใตก้ฎอนุญาโตตลุา

การของศนูยอ์นุญาโตตลุาการ DIFC-LCIA (DIFC-LCIA Arbitration Centre) 
ซึง่จะถอืวา่กฎอนุญาโตตลุาการตา่งๆ ของศนูยอ์นุญาโตตลุาการ DIFC-LCIA 

นีไ้ดรั้บการจัดตัง้ขึน้โดยการอา้งองิในอนุมาตรานี้  

จ านวนอนุญาโตตลุากรจะตอ้งเป็นหนึง่เดยีว  ทีน่ั่งประจ าการ หรอืสถานทีต่ามกฎหมาย 
ของอนุญาโตตลุาการนัน้จะตอ้งเป็นศนูยก์ารเงนิระหวา่งประเทศดไูบ (Dubai International 
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Financial Centre)  ภาษาทีจ่ะใชใ้นอนุญาโตตลุาการจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  

กฎหมายทีบ่งัคับใชก้ ากับดแูลขอ้ตกลงฉบับดงักลา่วจะตอ้งเป็นกฎหมายส าคญัของประเทศ
องักฤษและเวลส ์ 

คณุใหก้ารรับรองและรับประกนัไวใ้นทีน่ี้วา่คณุมอี านาจลงนามในขอ้ตกลงเพือ่ชีข้าดตามอนุม
าตรานีแ้ละกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับใด ๆ 

b. หากคณุพ านักอาศยัหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุตัง้อยู่หนึง่ในบงักลาเทศหรอือนิโดนี

เศยี ขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากหรอืทีเ่กีย่วกับขอ้ตกลงนี้ รวมถงึค าถามใดๆ 
เกีย่วกบัการมอียู่ ความถกูตอ้งหรอืการบอกเลกิใดๆ 

จะไดรั้บการอา้งถงึและไดรั้บการแกไ้ขในทีส่ดุโดยอนุญาโตตลุาการภายใตก้ฎอนุญาโตตลุา
การของศนูยอ์นุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศของสงิคโปร ์ (Singapore International 

Arbitration Centre) 
ซึง่จะถอืวา่กฎอนุญาโตตลุาการของศนูยอ์นุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศของสงิคโปรนั์น้ไ

ดรั้บการจัดตัง้ขึน้โดยการอา้งองิในอนุมาตรานี้  จ านวนอนุญาโตตลุากรจะตอ้งเป็นหนึง่เดยีว  

ทีน่ั่งประจ าการหรอืสถานทีต่ามกฎหมายของอนุญาโตตลุาการนัน้จะตอ้งเป็นศนูยอ์นุญาโตตุ
ลาการระหวา่งประเทศของสงิคโปร ์ 

ภาษาทีจ่ะใชใ้นอนุญาโตตลุาการจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  
กฎหมายทีบ่งัคับใชก้ ากับดแูลขอ้ตกลงฉบับดงักลา่วจะตอ้งเป็นกฎหมายส าคญัของประเทศ

องักฤษและเวลส ์ 

คณุใหก้ารรับรองและรับประกนัไวใ้นทีน่ี้วา่คณุมอี านาจลงนามในขอ้ตกลงเพือ่ชีข้าดตามอนุม
าตรานีแ้ละกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับใด ๆ 

c. หากคณุพ านักอาศยัหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุตัง้อยู่หนึง่ในอสิราเอล 
ขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากขอ้ตกลงนีห้รอืการผดิสญัญาของขอ้ตกลงนี้ 

จะไดรั้บการตดัสนิโดยอนุญาโตตลุาการตามกฎอนุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศของสถาบั
นอนุญาโตตลุาการทางพาณชิยข์องอสิราเอล (International Arbitration Rules of the 

Israeli Institute of Commercial Arbitration) 

ซึง่จะถอืวา่กฎอนุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศของสถาบนัอนุญาโตตลุาการทางพาณิชยข์
องอสิราเอลนัน้ไดรั้บการจัดตัง้ขึน้โดยการอา้งองิในอนุมาตรานี้  

จ านวนอนุญาโตตลุากรจะตอ้งเป็นหนึง่เดยีว นอกจากนี้ 
คูส่ญัญาตกลงทีจ่ะยอมปฏบิตัติามและด าเนนิการตามค าวนิจิฉัยหรอืการพจิารณาคดขีองอนุ

ญาโตตลุาการโดยถอืเป็นค าตัดสนิชีข้าดตอ่ขอ้พพิาทดงักลา่ว  

ภาษาทีจ่ะใชใ้นอนุญาโตตลุาการจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  
กฎหมายทีบ่งัคับใชก้ ากับดแูลขอ้ตกลงฉบับดงักลา่วจะตอ้งเป็นกฎหมายส าคญัของประเทศ

องักฤษและเวลส ์ 
คณุใหก้ารรับรองและรับประกนัไวใ้นทีน่ี้วา่คณุมอี านาจลงนามในขอ้ตกลงเพือ่ชีข้าดตามอนุม

าตรานีแ้ละกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับใด ๆ 

d. หากคณุมถีิน่พ านักหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุตัง้อยูใ่นสหรัฐอเมรกิาหรอืเปอรโ์ตรโิ
ก ขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากขอ้ตกลงนีห้รอืการผดิสญัญาของขอ้ตกลงนี้ 

จะอยูใ่นการก ากบัดแูลตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารแนบ 1 
(การระงับขอ้พพิาทในสหรัฐอเมรกิาและเปอรโ์ตรโิก) ตามทีแ่นบไวน้ี้ 

e. ตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต 
และทีส่อดคลอ้งกับการเขา้ท าสญัญาอยา่งถกูตอ้งในขอ้ตกลงทีม่ผีลผูกพัน 

ภาษาทีค่วบคมุขอ้ตกลงนีค้อืภาษาองักฤษ 

และการจัดหาค าแปลใดก็ตามทีส่ง่ใหแ้กค่ณุเป็นไปเพือ่ความสะดวกของคณุเทา่นัน้  
การสือ่สารและการตดิตอ่ทางจดหมายทัง้หมดระหวา่งคณุและ UPS ภายใตข้อ้ตกลงนี ้

จะตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  
ในกรณีทีค่ณุไดเ้ขา้ลงนามในขอ้ตกลงฉบับนีโ้ดยวธิกีารแสดงขอ้ตกลงทางอนิเทอรเ์น็ตในฉ

บบัทีแ่ปลเป็นภาษาอืน่นอกเหนอืจากภาษาองักฤษสหรัฐฯ 

คณุสามารถดขูอ้ตกลงฉบบันีใ้นฉบับภาษาองักฤษสหรัฐฯ ไดโ้ดยเขา้ไปที ่
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf   

f. ไมว่า่เนื้อหากอ่นหนา้ในเงือ่นไขของขอ้ตกลงนีจ้ะกลา่วถงึไวอ้ยา่งไรก็ตาม 
ขอ้ก าหนดเรือ่งการยตุขิอ้พพิาททีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงใด ๆ 

ทีค่ณุไดท้ าขึน้กบัสมาชกิของคูส่ญัญาฝ่ัง UPS อนัเกีย่วขอ้งกบับรกิารของ UPS 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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รวมถงึตวัอย่างเชน่ ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ UPS 

วา่ดว้ยการขนสง่/การบรกิารทีม่ผีลบงัคบัใช ้ จะน ามาใชค้วบคมุ 
ไมว่า่บทบญัญัตดิงักลา่วมผีลบังคบัใชก้ับขอ้เรยีกรอ้งหรอืขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ หรอืไม่ก็ตาม 

c. หากคณุมถีิน่พ านักหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุตัง้อยูใ่นทีใ่ดทีห่นึง่ของกลุม่ประเทศตะวนั
ออกกลาง บงักลาเทศ อนิโดนเีซยี หรอือสิราเอล เนือ้หาสว่นที ่ 12.16 

จะถอืเป็นภาคเสรมิของของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปดงัตอ่ไปนี:้ 

“12.16 การตคีวาม  กฎของการตคีวามดงัตอ่ไปนี้จะตอ้งน าไปใชก้บัขอ้ตกลงนี้ 

a. หัวขอ้ของมาตราและเอกสารประกอบตา่ง ๆ 

จะตอ้งไม่สง่ผลกระทบตอ่การตคีวามในขอ้ตกลงนี้ 

b. บคุคลหมายถงึบคุคลธรรมดา องคก์รหรอืหน่วยงานแบบไมจ่ดทะเบยีน 

(ไมว่า่จะมสีภาพบคุคลทางกฎหมายแยกจากกนัหรอืไม่ก็ตาม) 

c. ค าในรูปเอกพจนจ์ะตอ้งรวมทัง้รูปพหพูจนแ์ละในรูปพหพูจนจ์ะรวมทัง้เอกพจน์ดว้ย 

เวน้แตบ่รบิทนัน้จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ 

d. การอา้งองิถงึเพศหนึง่จะหมายรวมถงึการอา้งองิถงึอกีเพศหนึง่ 
เวน้แตบ่รบิทนัน้จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ 

e. การอา้งองิใด ๆ ถงึค าศัพทเ์ฉพาะทางกฎหมายในภาษาองักฤษส าหรับการด าเนนิการ 
การแกไ้ขปัญหาเยยีวยา วธิกีารในการด าเนนิการพจิารณาคด ี เอกสารทางกฎหมาย 

สถานะทางกฎหมาย ศาล แนวคดิอยา่งเป็นทางการหรอืทางกฎหมายใด ๆ 

ในสว่นทีเ่กีย่วกับเขตอ านาจศาลอืน่ใดนอกเหนอืจากประเทศองักฤษ 
จะถอืวา่ไดร้วมการอา้งองิถงึศัพทท์ีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงมากทีส่ดุกบัค าศพัทเ์ฉพาะทางกฎ

หมายภาษาองักฤษในเขตอ านาจศาลดงักลา่วดว้ย 

f. การอา้งองิถงึขอ้กฎหมายหรอืบทบญัญัตติามกฎหมายคอืการอา้งองิขอ้ตกลงตามทีม่แีกไ้ข 

ขยายขอบขา่ยเพิม่เตมิหรอืตราขึน้มาใหมเ่ป็นระยะ ๆ 
ไมว่า่จะกอ่นหรอืหลงัจากวนัทีท่ีร่ะบอุยูใ่นขอ้ตกลงนี้ 

และในกรณีทีม่กีารอา้งองิถงึขอ้กฎหมายหนึง่นัน้ยังหมายถงึกฎหมายล าดับรองทัง้ปวงทีท่ า

ขึน้ภายใตข้อ้กฎหมายดงักลา่วไมว่า่กอ่นหรอืหลงัจากวนัทีท่ีร่ะบอุยูใ่นขอ้ตกลงนี้ 

g. กลุม่ค าใดๆ ทีต่ามหลงัค าวา่ “รวมถงึ”, “รวม”, “โดยเฉพาะอยา่งยิง่” หรอื “ตัวอยา่งเชน่” 

หรอืวลทีีค่ลา้ยกนัจะไมจ่ ากดัความครอบคลมุของค าศพัทอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งโดยทัว่ไป 

h. นอกจากนีก้ารอา้งองิถงึค าวา่ “ความสามารถในการซือ้ขายได”้ 

นัน้จะไดรั้บการตคีวามวา่หมายถงึ “คณุภาพทีน่่าพอใจ” ดว้ย 

d. หากคณุมถีิน่พ านักหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุตัง้อยูใ่นทีใ่ดทีห่นึง่ของกลุม่ประเทศตะวนั
ออกกลาง บงักลาเทศ อนิโดนเีซยี หรอือสิราเอล เนือ้หาสว่นที ่ 12.17 

จะถอืเป็นภาคเสรมิของของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปดงัตอ่ไปนี:้ 

“12.17 สทิธขิองบุคคลภายนอก  

บคุคลทีม่ใิชคู่ส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ตามขอ้ตกลงนีจ้ะไมม่สีทิธิภ์ายใตพ้ระราชบญัญัตวิา่ดว้ยสญั

ญา (เพือ่สทิธขิองบคุคลภายนอก) ค.ศ. 1999 ในการบงัคบัใชข้อ้สญัญาใดๆ ในขอ้ตกลงนี ้
แตก่ารนีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธหิรอืการแกไ้ขปัญหาใดๆ ของบคุคลภายนอกซึง่มอียู ่

หรอืสามารถใชไ้ด ้นอกเหนอืจากกฎหมายดงักลา่ว” 

e. หากคณุมถีิน่พ านักหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุตัง้อยูใ่นทีใ่ดทีห่นึง่ของกลุม่ประเทศตะวนั

ออกกลาง บงักลาเทศ อนิโดนเีซยี หรอือสิราเอล เนือ้หาสว่นที ่ 12.18 
จะถอืเป็นภาคเสรมิของของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปดงัตอ่ไปนี:้ 
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“12.18 การตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการตอ่ตา้นการทจุรติ  คณุจะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมาย 

ขอ้กฎหมาย 
ระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัทัง้ปวงและประมวลหลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้นทจุรติและการตอ่ตา้นกา

รตดิสนิบนรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัแตเ่พยีงกฎหมายวา่ดว้ยการตดิสนิบนแหง่สหราชอาณาจักร ค.ศ. 
2010 (UK Bribery Act 2010) 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ตกลงนี้และจะรายงานแจง้ขอ้เรยีกรอ้งหรอืความตอ้งการประโยชนท์างการเงนิ

หรอืประโยชน์ทีเ่กนิควรอืน่ใดทีไ่ดรั้บจากคูส่ญัญาฝ่ายดงักลา่วอนัเนือ่งจากผลการด าเนนิการขอ
งขอ้ตกลงนีใ้นทกุรูปแบบให ้UPS ทราบในทนัท”ี  

f. หากคณุมถีิน่พ านักหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุตัง้อยูใ่นอนิโดนเีซยี เนือ้หาสว่นที ่ 12.13 
ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไปจะถกูลบออกทัง้หมดและแทนทีด่ว้ยเนื้อหาดงัตอ่ไปนี:้ 

“12.13 ขอ้ตกลงเบ็ดเสร็จ การแกไ้ขเพิม่เตมิ  
ขอ้ตกลงนีถ้อืเป็นความเขา้ใจและการตกลงทัง้หมด 

ระหวา่งคูส่ญัญาอนัเกีย่วเนื่องกับเนือ้หาของขอ้ตกลงนี้ และมอี านาจเหนือ (1) 

การแถลงขอ้เท็จจรงิ ความเขา้ใจ และการตกลงใด ๆ 
และทัง้หมดกอ่นหนา้นีห้รอืในระยะเวลาเดยีวกนันัน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ และ (2) 

ขอ้ตกลงเกีย่วกับเทคโนโลยขีอง UPS ฉบับใดก็ตามกอ่นหนา้นีท้ีท่ าขึน้ระหวา่ง UPS และคณุ 
ซึง่ทัง้หมดของขอ้ตกลงนัน้ไดรั้บการผสมรวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงนี้ 

การควบรวมกจิการดงักลา่วจะไมเ่ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพเชน่ทีม่ตีอ่ซอฟตแ์วร ์

ขอ้ตกลงเทคโนโลยขีอง UPS ปัจจุบนั ณ 
เวลาทีค่ณุไดรั้บซอฟตแ์วรเ์วอรช์นัเฉพาะจะควบคมุการใชง้านซอฟตแ์วรข์องเวอรช์นัดงักลา่วขอ

งคณุไดต้ลอดเวลา  ขอ้ตกลงใดของ UPS วา่ดว้ยเทคโนโลยขีองส านักงานใหญร่ะหวา่ง UPS 
และลกูคา้ ไมว่า่จะตกลงกนักอ่นหรอืหลงัวนัทีใ่นขอ้ตกลงนีก็้ตาม จะมอี านาจเหนือขอ้ตกลงนี้  

ขอ้ตกลงเกีย่วกับเทคโนโลยขีอง UPS ฉบบัใดก็ตาม ระหวา่ง UPS และคณุ 
ซึง่เป็นขอ้ตกลงเวอรช์นัทีใ่หมก่วา่เวอรช์นั UTA09072020A  จะมอี านาจเหนอืขอ้ตกลงนี้ 

การมอี านาจเหนือขอ้ตกลงใด ๆ กอ่นหนา้นีจ้ะไมเ่ป็นการตดัทอนสทิธิข์อง UPS ทีม่ตีอ่คณุ 

อนัเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนหรอืละเมดิขอ้ตกลงดงักลา่วกอ่นหนา้นีก้อ่นวนัทีข่องขอ้ตกลงนี้ 
การเขยีนเป็นลายลักษณ์อกัษรทีม่ลีายเซ็นอเิล็กทรอนกิสจ์ะไมถ่อืวา่เหมาะสมทีจ่ะแกไ้ขหรอืเพิม่

เตมิขอ้ตกลง  
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เอกสารแนบ 1 

การระงบัขอ้พพิาทในสหรฐัอเมรกิาและเปอรโ์ตรโิก 

การอนุญาโตตลุาการส าหรบัขอ้พพิาททีม่ผีลผูกพนั  

ยกเวน้แตข่อ้พพิาททีค่วรแกก่ารน าเรือ่งสูศ่าลประจ ารัฐของเขตอ านาจทีจ่ ากดั (เชน่ การฟ้องรอ้งคดใีนศาลเล็ก 
ตลุาการศาลแขวง ศาลแขวง 

และศาลทีท่ าหนา้ทีค่ลา้ยกนัโดยมเีกณฑจ์ ากดัขอบเขตอ านาจตามมลูคา่เงนิทีฟ้่องรอ้งส าหรับขอ้พพิาทในทางแพ่

ง) คณุและ UPS ยนิยอมวา่ การโตแ้ยง้หรอืขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ ไมว่า่ในทางกฎหมายหรอืความเทีย่งตรง 
อนัเกดิจากหรอืมคีวามเกีย่วพันกบัขอ้ตกลงนี้ ซึง่เกดิขึน้ทัง้หมดหรอืบางสว่นในสหรัฐอเมรกิาหรอืเปอรโ์ตรโิก 

ไมว่า่วนัทีข่องเหตสุะสมแหง่ขอ้พพิาทนัน้จะเป็นเมือ่ใดก็ตาม 
จะตอ้งไดรั้บการตดัสนิทัง้หมดโดยการอนุญาโตตลุาการทีม่ผีลผูกพันในแตล่ะกรณี 

(ไมใ่ชแ่บบยกกลุม่หรอืเหมารวม) 

การอนุญาโตตลุาการคอืการยืน่เรือ่งพพิาทใหอ้นุญาโตตลุาการทีเ่ป็นกลางตัดสนิ 

แทนทีจ่ะเป็นผูพ้พิากษาหรอืคณะลกูขนุ ส าหรับการตัดสนิใจสดุทา้ยทีจ่ะมผีลผูกพัน โดยเรยีกวา่ค าตดัสนินีว้า่ 

"ค าชีข้าด" การอนุญาโตตลุาการจะมกีารไตส่วนทีจ่ ากัดมากกวา่การฟ้องรอ้งในศาล 
และตอ้งอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบทีจ่ ากดัโดยศาล 

คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจะมโีอกาสน าเสนอหลกัฐานของอนุญาโตตลุาการ 
โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรอืผา่นพยานรูเ้ห็น 

อนุญาโตตลุาการจะชีข้าดไดเ้ฉพาะความเสยีหายและการบรรเทาในลักษณะเดยีวกนักับทีศ่าลจะชีข้าดไดภ้ายใตก้

ฎหมาย และตอ้งเคารพในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงนี้ คณุและ UPS 
ยนิยอมวา่ความสมัพันธร์ะหวา่งทัง้สองฝ่ายจะเป็นไปในทางสญัญาทีก่ ากับควบคมุโดยขอ้ตกลงนีเ้ทา่นัน้ 

การอนุญาโตตลุาการโดยสถาบนั 

การอนุญาโตตลุาการจะตอ้งด าเนนิการโดยสมาคมอนุญาโตตลุาการของสหรัฐอเมรกิา (American Arbitration 

Association หรอื "AAA") ตามกฎการอนุญาโตตลุาการเชงิพาณิชย ์
และระเบยีบวธิกีารเสรมิส าหรับขอ้พพิาททีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภค ("กฎ AAA") 

และการพพิากษาค าชีข้าดอาจจะถกูน าเรือ่งสูศ่าลใดก็ตามทีม่อี านาจได ้ กฎ AAA 

รวมถงึวธิกีารรเิริม่การอนุญาโตตลุาการจะดไูดท้ี ่ https://www.adr.org 
อนุญาโตตลุาการจะเป็นผูต้ัดสนิประเด็นตา่ง ๆ ของคดบีนพืน้ฐานของกฎหมายทีม่บีงัคบัใช ้

ไมใ่ชห่ลกัความเทีย่งธรรม หากคณุเป็นผูร้เิริม่ขอใชก้ารอนุญาโตตลุาการ คณุตอ้งตดิตอ่กบั Corporation Service 
Company ตวัแทนทีข่ ึน้ทะเบยีนของ UPS ส าหรับการจัดสง่เอกสารและสง่หมายแจง้ในกระบวนการ 

ซึง่มสี านักงานตัง้อยูใ่นทกุรัฐ คณุยังสามารถดขูอ้มูลไดจ้ากเว็บไซตก์ระทรวงตา่งประเทศในทอ้งถิน่ของคณุ 

การอนุญาโตตลุาการใด ๆ ภายใตข้อ้ตกลงนี ้ จะเป็นการด าเนนิการในแงข่องตวับคุคล 
โดยไม่อนุญาตใหม้กีารด าเนนิกระบวนพจิารณาคดหีรอืฟ้องรอ้งคดแีบบกลุม่ คณะ เหมารวม 

หรอืร่วมกนัในลักษณะของอัยการเอกชน คณุและ UPS ตา่งสละซึง่สทิธิใ์นการไตส่วนโดยคณะลกูขนุ  คณุและ UPS 
ยังขอสละซึง่ความสามารถในการเขา้ร่วมในการด าเนนิกระบวนพจิารณาคดหีรอืฟ้องรอ้งคดแีบบกลุม่ คณะ เหมารวม 

หรอืร่วมกนั 

สถานทีด่ าเนนิการอนุญาโตตลุาการ/จ านวนอนุญาโตตุลาการ/คา่ใชจ้า่ยของการอนุญาโตตุลาการ 

การอนุญาโตตลุาการใด ๆ ก็ตาม จะเกดิขึน้ในเขตปกครองทีค่ณุอาศยัอยู่ 

และจะพจิารณาโดยอนุญาโตตลุาการเพยีงรายเดยีว 
คณุตอ้งรับผดิชอบช าระคา่ธรรมเนนีมการยืน่ฟ้องหรอืคา่ธรรมเนยีมการบรหิารทีค่ณุตอ้งจ่ายตามกฎ AAA 

ภายใตข้อบเขตทีค่า่ธรรมเนยีมดงักลา่วจะตอ้งไม่สงูกวา่จ านวนคา่ธรรมเนยีมทีก่ าหนดในการเริม่ฟ้องคดทีีค่ลา้ยกนัใ
นศาลทีม่อี านาจ ส าหรับขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ป็นเรือ่งส าคัญทัง้หมด UPS 

จะเป็นผูรั้บผดิชอบจ่ายคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วในสว่นทีเ่กนิจ านวนดงักลา่ว  

อนุญาโตตลุาการจะแบง่สรรคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและคา่ธรรมเนยีมการอนุญาโตตลุาการใหส้อดคลอ้งกับกฎ AAA 
ทีม่ ี  จะมกีารแบง่สรรหรอืชีข้าดคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทนายความทีส่มเหตสุมผล 

เฉพาะตามขอบเขตทีก่ารแบง่สรรหรอืการชีข้าดนัน้ กระท าไดภ้ายใตก้ฎหมายทีม่บีงัคบัใช ้

อนุญาโตตลุาการจะเป็นผูต้ัดสนิประเด็นทัง้หมด ยกเวน้ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอบเขต การใชง้าน 

และความสามารถในการบงัคับใชไ้ดข้องขอ้บญัญัตกิารอนุญาโตตลุาการ จะเป็นหนา้ทีข่องศาลในการตัดสนิ 

กฎหมายการอนุญาโตตลุาการของรัฐบาลกลาง จะก ากบัควบคมุการวเิคราะหต์คีวามและการบงัคบัใชข้อ้บญัญัตนิี้  

  

https://www.adr.org/
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การแยกจากกนัได ้

ไมว่า่เนื้อหาใด ๆ ทีก่ลา่วมาแลว้จะขดัตอ่กฎ AAA ก็ตาม 
หากมสีว่นหนึง่สว่นใดของขอ้บัญญัตกิารอนุญาโตตลุาการนี้ เป็นอนัถอืวา่โมฆะหรอืไมม่ผีลบงัคบัใช ้

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
ค าตดัสนินัน้จะไมม่ผีลตอ่ความสมบรูณ์หรอืความสามารถในการบงัคบัใชไ้ดข้องขอ้บัญญัตกิารอนุญาโตตลุาการอืน่ 

ๆ ทีเ่หลอื และอนุญาโตตลุาการจะมอี านาจในการแกไ้ขขอ้บัญญัตใิด ๆ 

ทีพ่จิารณาแลว้วา่เป็นโมฆะหรอืบงัคับใชไ้มไ่ด ้เพือ่ใหค้งความสมบรูณ์และบงัคบัใชไ้ด ้
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การอนุญาโตตลุาการทีพ่จิารณาตามเอกสาร 

ส าหรับขอ้พพิาททีม่ลูคา่การฟ้องรอ้งนอ้ยกวา่หนึง่หมืน่หา้พันเหรยีญ ($15,000.00) 
คูส่ญัญาจะตอ้งยืน่ค าโตแ้ยง้ของตนเองพรอ้มหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อักษรไปยังอนุญาโตตลุาการ 

และอนุญาโตตลุาการจะชีข้าดตามหลกัฐานเอกสารเทา่นัน้ จะไมม่กีารไตส่วนใด ๆ 
จนกวา่อนุญาโตตลุาการใชด้ลุยพนิจิแลว้ และเมือ่คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่รอ้งขอมา 

อนุญาโตตลุาการถงึจะเห็นสมควรใหม้กีารไตส่วนตอ่หนา้ตามความจ าเป็น  

ส าหรับขอ้พพิาททีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัควบคมุของระเบยีบวธิกีารเสรมิส าหรับขอ้พพิาททีเ่กีย่วกับผูบ้รโิภคของ AAA 
(AAA Consumer-Related Disputes Supplementary Procedures) 

และส าหรับการชีข้าดทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าฟ้องมลูคา่ระหวา่งหนึง่หมืน่หา้พันเหรยีญ ($15,000.00) และหา้หมืน่เหรยีญ 
($50,000.00) ทีร่วมทัง้หมดแลว้ UPS จะช าระคา่ธรรมเนยีมการยืน่ฟ้องภายใตก้ฎ AAA โดยมขีอ้ก าหนดวา่ 

คณุตกลงวา่แตล่ะฝ่ายจะตอ้งยืน่ค าโตแ้ยง้ของตนเองพรอ้มหลกัฐานเป็นลายลักษณ์อกัษรไปยังอนุญาโตตลุาการ 
และอนุญาโตตลุาการจะชีข้าดตามหลกัฐานเอกสารเทา่นัน้ โดยไมม่กีารไตส่วนใด ๆ  

ไมว่า่ขอ้บญัญัตนิี้จะระบไุวอ้ยา่งไรก็ตาม 

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ าด าเนนิการผา่นการอนุญาโตตลุาการทีพ่จิารณาตามเอกสารทกุเมือ่ 

การฟ้องรอ้งคดใีนศาลเล็ก 

ทกุฝ่ายจะมสีทิธิร์อ้งขอการชีข้าดตดัสนิในศาลประจ ารัฐทีม่เีขตอ านาจจ ากัด เชน่ การฟ้องรอ้งคดใีนศาลเล็ก 
ตลุาการศาลแขวง ศาลแขวง 

และศาลทีท่ าหนา้ทีค่ลา้ยกนัโดยมเีกณฑจ์ ากดัขอบเขตอ านาจตามมลูคา่เงนิทีฟ้่องรอ้งส าหรับขอ้พพิาทในทางแพ่

ง ส าหรับขอ้พพิาทรายบคุคลภายในขอบเขตของอ านาจแหง่ศาลดงักลา่ว 

การรบัทราบ 

คณุและ UPS รับทราบและยนิยอมวา่แตล่ะฝ่ายไดส้ละซึง่สทิธิใ์นการ: 
(a) ขอใหม้กีารไตส่วนโดยคณะลกูขนุ เพือ่ระงับขอ้พพิาทใด ๆ ทีก่ลา่วหาตอ่คณุ UPS 

หรอืบคุคลทีส่ามทีเ่กีย่วขอ้ง 

(b) ขอใหศ้าล นอกเหนอืจากศาลแขวงของเขตอ านาจทีจ่ ากัดตามทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ เป็นผูร้ะงับขอ้พพิาทใด 

ๆ ทีก่ลา่วหาตอ่คณุ UPS หรอืบคุคลทีส่ามทีเ่กีย่วขอ้ง 

(c) ขอใหศ้าลทบทวนการตดัสนิหรอืค าชีข้าดใด ๆ ของอนุญาโตตลุาการ ไมว่า่จะเป็นระหวา่งกาลหรอืสดุทา้ย 
ยกเวน้แตค่ าอทุธรณ์ทีม่าจากมูลเหตเุหลา่นัน้ส าหรับการถอนค าพพิากษาทีร่ะบไุวอ้ย่างชดัแจง้ในมาตราที ่

10 ของกฎหมายอนุญาโตตลุาการแหง่รัฐบาลกลาง และ 

(d) ท าหนา้ทีเ่ป็นผูแ้ทน ในฐานะอยัการเอกชน หรอืในสภาพของการเป็นตวัแทนอืน่ใด 

เขา้ร่วมเป็นสมาชกิกลุม่ และ/หรอืเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของกลุม่ในการด าเนนิกระบวนพจิารณาคดแีบบกลุม่ 

คณะ เหมารวม หรอืร่วมกนั หรอืการอนุญาโตตลุาการทีย่ืน่ฟ้องตอ่คณุ UPS 
และ/หรอืบคุคลทีส่ามทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ค าชีข้าด 

อนุญาโตตลุาการอาจจะชีข้าดใหม้กีารบรรเทาความเสยีหายเป็นตวัเงนิหรอืการชดใชด้ว้ยทางอืน่อย่างเป็นธรรม 

ส าหรับเฉพาะฝ่ายทีร่อ้งขอการเยยีวยาเทา่นัน้ 
และจะอยูภ่ายใตข้อบเขตทีจ่ าเป็นตอ่การบรรเทาความเสยีหายตามทีร่อ้งขอไวใ้นการเรยีกรอ้งแตล่ะเรือ่งของฝ่ายดั

งกลา่ว ในท านองเดยีวกนั ค าชีข้าดของอนุญาโตตลุาการและการตดัสนิพพิากษาใด ๆ 

ทีย่นืยันวา่มผีลใชไ้ดก้ับกรณีเฉพาะกรณีเทา่นัน้ จะไมส่ามารถน าไปใชไ้ดใ่นกรณีอืน่ ๆ 
ยกเวน้แตเ่พือ่บงัคบัใชค้ าชีข้าดนัน้เอง ในการประหยัดเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการอนุญาโตตลุาการ 

อนุญาโตตลุาการจะไมแ่ถลงถงึเหตผุลใด ๆ ส าหรับค าชีข้าดของเขาหรอืเธอ 
เวน้แตคู่ส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะรอ้งขอใหม้กีารอธบิายโดยย่อถงึเหตผุล เวน้แตท่ัง้คณุและ UPS 

จะตกลงกนัไวเ้ป็นอืน่ อนุญาโตตลุาการจะไมส่ามารถรวมค ารอ้งของบคุคลเขา้ไวด้ว้ยกนัมากกวา่หนึง่บคุคล 
และจะตอ้งไม่ท าหนา้ทีเ่ป็นนตัวแทน อยัการเอกชน หรอืกระท าการพจิารณาคดแีบบกลุม่ ไมว่า่รูปแบบใดก็ตาม  

 

ความลบัของการอนุญาโตตุลาการ 

ไมว่า่เนื้อหาทีก่ลา่วถงึมาแลว้จะขดัตอ่กฎ AAA อยา่งไรก็ตาม UPS 

และคณุตกลงวา่จะเก็บเรือ่งการยืน่ขอใชก้ารอนุญาโตตลุาการ การพจิารณาคดดีว้ยการอนุญาโตตลุาการ 
เอกสารใดก็ตามทีแ่ลกเปลีย่นหรอืน าเสนอในระหวา่งการพจิารณาคดดีว้ยการอนุญาโตตลุาการ 

การสรุปย่อหรอืเอกสารใด ๆ ทีจ่ัดเตรยีมเพือ่การอนุญาโตตลุาการ และค าชีข้าดของอนุญาโตตลุาการ 

ไวเ้ป็นความลบัอยา่งเต็มความสามารถ และจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูตอ่ฝ่ายอืน่ใด 
ยกเวน้ตามความจ าเป็นในการบงัคบัใชข้อ้บญัญัตขิองการอนุญาโตตลุาการนี ้

การบงัคบัใชค้ าชีข้าดของอนุญาโตตลุาการ หรอืการบงัคบัใชส้ทิธิอ์ ืน่ ๆ ของคูส่ญัญา 
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หรอืตามทีก่ฎหมายหรอืค าสัง่ศาลก าหนด ขอ้บัญญัตเิรือ่งการเก็บรักษาความลบันี้ จะไมเ่ป็นการรดิรอนสทิธิข์อง 

AAA ในการรายงานขอ้มลูคดกีารอนุญาโตตลุาการเกีย่วกับผูบ้รโิภคบางอยา่งตามทีก่ฎหมายแหง่รัฐก าหนดไว 

 


