
  
 

นโยบายขอ้มลูและการใชง้านท ั วไป 
(เวอรช์ั น IGUP: 06072022) 

นโยบายขอ้มลูและการใชง้านทั วไปนี มขีอ้กําหนดและเงื อนไขเพิ มเตมิสําหรับการใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มูล
ของ UPS ที ไดร้ับจากการใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS ภายใตข้อ้ตกลงว่าดว้ยเทคโนโลยขีอง UPS 
นโยบายขอ้มลูและการใชง้านโดยทั วไปเหลา่นี ถกูรวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงว่าดว้ยเทคโนโลยขีอง UPS 
ซึ งมใีหบ้รกิารที <https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/UTA_TH.pdf> 

1

คําที เป็นตัวพมิพใ์หญ่ที ใช ้
แตไ่ม่ไดกํ้าหนดคํานยิามไวใ้นนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทั วไปนี จะมคีวามหมายตามที กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดแ
ละเงื อนไขทั วไปหรอืสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ยของขอ้ตกลงนี 

1 การเขา้ถงึและใชส้ารสนเทศ 

1.1 ขอ้จํากัดทั วไปเกี ยวกับขอ้มลู 

 
 

  

 

 

 
  

(a) การใชง้านขอ้มลู  คณุสามารถใชข้อ้มลู (ยกเวน้ขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL)
เพื อจุดประสงคภ์ายในของคณุ โดยไมจํ่ากัดสิ งที กลา่วมาขา้งตน้ คณุไม่ไดร้ับอนุญาตใหใ้ชข้อ้มลูเพื อ: (i) 
สนับสนุนธรุกจิใด ๆ ที มหีนา้ที หลักในการนําเสนอบรกิารขนสง่หรอืบรกิารขอ้มลูขนสง่ใหแ้กบ่คุคลที สาม (ii) 
ชว่ยเหลอืในบรกิารหรอืการเจรจาต่อรองอัตราราคา ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
เพื อใหไ้ดม้าซึ งบรกิารขนสง่หรอืบรกิารทางโลจสิตกิสจ์าก UPSI หรอืบุคคลที สามใดๆ หรอื (iii) 
เปรยีบเทยีบอัตราค่าขนสง่หรอืเวลาการจัดสง่กับอัตราค่าขนสง่หรอืเวลาการจัดสง่ของบุคคลที สามใดๆ 
ที ไม่ไดเ้ป็นสมาชกิของฝ่าย UPS  ขอ้มลูจะตอ้งไมถ่กูดัดแปลงและจะตอ้งใชทั้ งหมดอย่างครบถว้น

(b) การเปิดเผยขอ้มูล  
คณุไม่สามารถเปิดเผยขอ้มลูอื นนอกจากที ไดร้ับอนุญาตอยา่งชดัแจง้ในสว่นที 1.1(ข) และ 1.2(ข) ดา้นลา่ง 
คณุสามารถเปิดเผยขอ้มลู (นอกเหนือจากขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL) 
ใหแ้กบ่รษัิทในเครอืของคณุและผูท้ี มผีลประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิในขอ้มลูดังกลา่วเท่านั น (เชน่ ผูส้ง่ ผูร้ับ 
หรอืผูชํ้าระเงนิที เป็นบคุคลที สาม) โดยมขีอ้แมว้่าคณุจะตอ้งรับประกันว่าการใชข้องบรษัิทในเครอืของคณุ 
และบคุคลที เป็นผูร้ับอื นๆ 
ทั งหมดที กําหนดในประโยคนี ตกลงที จะใชส้ารสนเทศนั นตามขอ้จํากัดทั งหมดของขอ้ตกลงนี 
คณุตอ้งรับผดิชอบต่อการใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูโดยบุคคลที คณุอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลู คณุสามารถเปิดเผย 
หรอืสั งให ้UPS เปิดเผยสารสนเทศแกผู่ใ้หบ้รกิารไดห้าก (i) 
ผูใ้หบ้รกิารรายนั นและคณุเขา้ทําขอ้ตกลงโดยกําหนดให ้UPS เป็นบคุคลที สามซึ งเป็นผูร้ับผลประโยชน ์
(หากกฎหมายที มผีลบังคับใชกั้บขอ้ตกลงระหวา่งคุณและผูใ้หบ้รกิารรายนั นยอมรับ 
“บคุคลที สามผูท้ี เป็นผูร้ับผลประโยชน”์) และจํากัดการใช ้
และการเปิดเผยสารสนเทศของผูใ้หบ้รกิารรายนั นใหเ้ป็นไปตามนโยบายขอ้มูลและการใชง้านทั วไปนี และ (ii) 
ผูใ้หบ้รกิารรายนั นไดร้ับการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรจาก UPS 
ทั งนี คณุควรจะรักษาไวซ้ึ งความเชื อถอืระดับสงูสดุของ UPS สําหรับการดําเนนิการหรอืละเวน้การดําเนนิการใดๆ 
ในฐานะผูใ้หบ้รกิาร ซึ งหากการกระทําหรอืละเวน้การกระทําดังกลา่วของคณุอาจเป็นการละเมดิของขอ้ตกลงฉบับนี 

(c) การปฏเิสธการรับผดิ  
โดยไมม่ขีอ้จํากัดการปฏเิสธการรับผดิโดยทั วไปในขอ้ตกลงฉบับนี UPS 
ไมข่อรับประกันว่าขอ้มลูจะถูกตอ้งหรอืการใชง้านขอ้มลูนี ไมว่่าจะเป็นไปตามขอ้กฎหมายใดๆ ที มผีลใชบั้งคับ 
กฎระเบยีบ และ/หรอืขอ้บังคับหรอืไม ่ทั  งนี รวมถงึแต่ไมจํ่ากัดเฉพาะ กฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้บังคับใดๆ 
ที กําหนดใหต้อ้งมเีอกสารใบแจง้หนี หรอืที เกี ยวขอ้งกับภาษีมูลคา่เพิ ม

1.2 ขอ้จํากัดเพิ มเตมิเกี ยวกับขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL 

 

(a) ขอ้จํากัดเกี ยวกับขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL 
หากคณุไดร้ับขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิาร (Service Provider Information) หรอืขอ้มลู 3PL 
คณุขอใหก้ารรับรองวา่ลูกคา้ของ UPS (เชน่ ลูกคา้ UPS ที ใชบ้รกิาร 3PL) ที เกี ยวขอ้งกับขอ้มลูดังกลา่ว 
อนุญาตใหค้ณุรับขอ้มลูได ้

(b) การใช ้การเปิดเผยและการจัดเก็บขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL  
คณุยนิยอมเมื อกระทําการเป็นผูใ้หบ้รกิารที จะ: (1) ใชข้อ้มูลของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL 
เพยีงเพื อจุดประสงคภ์ายในของลกูคา้ UPS ที เกี ยวขอ้งกับขอ้มลูดังกลา่ว (2) 
เปิดเผยขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มูล 3PL เฉพาะกับลูกคา้ของ UPS
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ที เกี ยวขอ้งกับขอ้มลูดังกลา่วและต่อลูกคา้ของ UPS นั น (3) จัดเก็บขอ้มลู 3PL สําหรับลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS 
ที คณุสนับสนุนแต่ละรายแยกออกจากกัน และจะไมผ่สมหรอืปะปนขอ้มลู 3PL ดังกลา่วกับขอ้มลูอื นใด 
ไมว่า่ในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสห์รอืรูปแบบอื น ๆ และ (4) จัดใหม้มีาตรการทางเทคนคิ ทางกายภาพ 
และมาตรการองคก์รที เหมาะสมไวใ้ชเ้พื อปกป้องขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มูล 3PL 
ดังกล่าวจากการทําลายหรอืการสญูหายโดยบังเอญิหรอืโดยผดิกฎหมาย หรอืจากการเปลี ยนแปลงแกไ้ข 
การเปิดเผย การประมวลผล หรอืการเขา้ใชง้านโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต เพื อความชดัเจนในเนื อหา 
แตไ่มเ่ป็นการขัดตอ่การใชง้านที เป็นเรื องตอ้งหา้มทั งหมดนั น คณุจะตอ้งไม ่(I) 
เปรยีบเทยีบขอ้มูลของผูใ้หบ้รกิารหรอืขอ้มลู 3PL ที เกี ยวขอ้งกับลูกคา้ของ UPS รายใด ๆ 
และ/หรอืลูกคา้รายใดก็ตามของลกูคา้ของ UPS ระหวา่งหรอืในหมูบ่คุคลดังกล่าว ไมว่่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม (II) 
ใชข้อ้มลูของผูใ้หบ้รกิารหรอืขอ้มลู 3PL 
เพื อกําหนดเวลาดั งเดมิของการรับประกันการจัดสง่หรอืการยื นการรับประกันบรกิาร/การรับประกันคนืเงนิของ UPS
(ตามขอบเขตที มอียูใ่นสถานที หรอืประเทศ/เขตแดนที คณุอยู่) (III) ใชข้อ้มลูของผูใ้หบ้รกิารหรอืขอ้มลู 3PL 
เพื อสนับสนุนบรกิารหรอืการเจรจาตอ่รองอัตราราคากับ UPSI ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอื (IV) 
สรา้งหรอืพัฒนาบรกิารหรอืผลติภัณฑท์ี ใชข้อ้มลูของผูใ้หบ้รกิารหรอืขอ้มลู 3PL (เชน่ 
บรกิารวเิคราะหก์ารบรหิารและผลประกอบการทางการเงนิ) ตามขอ้ยกเวน้ที มใีนเนื อหาสว่นที  1.2(b)(IV) 
ของสทิธิ ผูใ้ชง้านขั  นสดุทา้ย ลูกคา้อาจจะใหบ้รกิารวเิคราะหข์อ้มลูแกลู่กคา้บรกิาร 3PL ของ UPS ได ้
โดยการใชข้อ้มลู 3PL ที เกี ยวขอ้งกับลูกคา้บรกิาร 3PL ของ UPS (เชน่ 
แดชบอรด์ที เป็นนําเสนอการจัดสง่ของลูกคา้บรกิาร 3PL ของ UPS ที มกัีบผูใ้หบ้รกิารขนสง่ทั งหมดที ลกูคา้ใชง้าน 
หรอืเพื อการคํานวนคา่ใชจ่้ายในการขนสง่ทั งหมดจากผูใ้หบ้รกิารขนสง่ทุกรายสําหรับลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS 
ตามประเภท ตน้ทาง หรอืปลายทาง) โดยมขีอ้กําหนดวา่ลกูคา้จะตอ้งไมฝ่่าฝืนขอ้บัญญัตอิื นใดของเนื อหาในสว่น 
1.2(b) นี

(c) การลบขอ้มูลของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มูล 3PL 
คณุตอ้งทําลายสารสนเทศของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL ตามความเหมาะสม ที เกี ยวขอ้งกับลกูคา้ของ UPS 
เมื อมกีารปรากฏของสิ งดังต่อไปนี โดยเร็วที สดุ: (1) บรกิารของคณุในฐานะผูใ้หบ้รกิารหรอืผูใ้หบ้รกิาร 3PL 
แกลู่กคา้ UPSI สิ นสดุลง (2) รหัสการเขา้ถงึทั  งหมดสําหรับลูกคา้ UPS ถูกปิดใชง้านหรอืไม่ทํางานหรอื (3) สบิหา้ 
(15) เดอืนนับจากที คณุไดร้ับขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารหรอืขอ้มลู 3PL

(d) คา่สนิไหมทดแทน  คณุยนิยอมที จะชดใชแ้ละปกป้องผูร้ับการชดใชใ้นนามของ UPS 
จากและตอ่ความเสยีหายใด ๆ และทั งหมดที เกดิขึ นหรอืที ผูร้ับการชดใชใ้นนามของ UPS ตอ้งประสบ 
อันมเีหตมุาจากหรอืมคีวามเกี ยวขอ้งกับการใช ้การเปิดเผย 
และการขาดความสามารถในการลบขอ้มลูผูใ้หบ้รกิารที อยูน่อกเหนือการปฏบัิตติามขอ้จํากัดที มภีายใตข้อ้ตกลงนี 
รวมถงึการที มบีคุคลที สามเขา้ถงึขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารหรอืขอ้มลู 3PL ดังกล่าวโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 
ทั งนี คณุจะตอ้งรับผดิชอบดําเนนิการและรับภาระคา่ใชจ่้ายทั งหมดดว้ยตัวคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

(e) ขอ้มลูอัตราแบบ 3P/FC  
คณุอาจจะไดร้ับขอ้กําหนดเกี ยวกับการกําหนดราคาและคา่ธรรมเนียมเฉพาะที เรยีกเก็บกับบัญชกีารจัดสง่สนิคา้ที 
UPS กําหนดต่อลูกคา้ของ UPS 
หากคณุมอํีานาจใหจั้ดสง่ใบเรยีกเก็บเงนิไปยังบคุคลภายนอกหรอืการจัดเก็บค่าระวางจะชําระที ปลายทาง 
ไปที บัญช ีUPS ของลูกคา้ของ USS (“ขอ้มลูอัตราแบบ 3P/FC”) อัตราแบบ 3P/FC เป็นขอ้มลูที เป็นความลับของ 
UPS และคณุตกลงที จะไม ่(1) ใชอั้ตราแบบ 3P/FC เพื อวัตถุประสงคอ์ื นนอกเหนือจากการจัดสง่กับ UPSI 
ในนามของลูกคา้ UPS หรอื (2) เปิดเผยอัตราแบบ 3P/FC ตอ่บคุคลใด ๆ

(f) ภาพลายเซ็นดจิทัิล สารสนเทศอาจรวมภาพลายเซ็นดจิทัิลเอาไวด้ว้ย  
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
จากความเสยีหายที เกดิขึ นหรอืประสบโดยบคุคลผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
ทั  งหมดที เกดิขึ นจากหรอืเกี ยวขอ้งกับการประมวลผล การใชห้รอืแจกจ่ายลายเซ็นดจิทัิลหรอืสว่นใด ๆ
ของสงินันของคณุ

1.3 ขอ้จํากัดที เฉพาะเจาะจงกับ Time in Transit™ Datafile 
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(a) ขอ้จํากัดเพิ มเตมิ ตามขอ้จํากัดเพิ มเตมิหรอืขอ้มลูที วา่ UPS ไดม้อบ Time in Transit™ 
Datafile (“TNT Datafile”) ใหค้ณุโดยผา่นทาง UPS Bulk Data Service ทาง UPS ไดม้อบใหกั้บคณุ 
และคณุรับไวซ้ึ งใบอนุญาตแบบไม่ผกูขาด ไมส่ามารถโยกยา้ยได ้ต่อเนื อง มจํีากัด เพื อตดิตั  ง โหลด ดําเนนิการ 
และใชง้าน TNT Datafile อกีทั งการแกไ้ข การปรับปรุง การเปลี ยนแปลง การปรับปรุงใหม ่และอัพเดทใดๆ 
ทั  งหมดที UPS มอบใหค้ณุซึ งอาจมคีา่ใชจ่้ายเพิ มเตมิเในหน่วยประมวลผลกลางเดยีวซึ งตั  งอยู ่ณ ที ตั  งซึ ง UPS 
ไดอ้นุมัตไิวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร (“ที ตั  งที ไดร้ับอนุญาต”)



    

 

 

 

 

  

 

 

เพื อจุดประสงคเ์พยีงอย่างเดยีวในการคํานวณราคาโดยประมาณและเวลาของการสง่สนิคา้ที มเีจตนาขาย 
และเพิ มเตมิภายใตข้อ้จํากัดเพิ มเตมิดา้นลา่ง

(i) คณุยนิยอมที จะลบสําเนาทั งหมดของ TNT Datafile 
รุ่นกอ่นหนา้นี ทันททีี ไดร้ับฉบับปรับปรุงนี การรับและการใชง้านของ TNT Datafile 
ฉบับปรับปรุงจะถอืเป็นการแทนที และการรับประกันของคณุว่าคณุไดล้บสําเนาทั งหมดของ TNT Datafile 
รุ่นกอ่นหนา้นี แลว้

(ii) คณุตกลงวา่การใชง้าน TNT Datafile ของคณุ และสว่นประกอบใดๆ 
ดังกล่าวจะเป็นไปเพื อจุดประสงคท์างขอ้มลูเทา่นั น 
คณุไม่สามารถระบหุรอืบอกเป็นนัยกับบคุคลที สามไดว้า่เวลาสง่โดยประมาณที ไดจ้าก TNT Datafile 
นั นเป็นการรับประกันเวลาสง่จรงิสําหรับบรกิารสง่สนิคา้ของ UPSI การรับประกันใดๆ 
เชน่นี หรอืการเตรยีมการที เกี ยวกับการเคลื อนยา้ยพัสดแุละปัญหาที เกี ยวขอ้งกับสิ งนั นๆ 
อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของขอ้ตกลงการสง่สนิคา้ของคณุกับ UPS หากม ี
และขอ้ตกลงและเงื อนไขของการขนสง่/บรกิารของ UPS ที เหมาะสม ซึ งมผีลใชง้านอยูใ่นเวลาของการจัดสง่

เพื 
(iii) คณุตกลงวา่คณุจะไมใ่ช ้TNT Datafile หรอืเวลาการสง่มอบโดยประมาณใดๆ

อวัตถปุระสงคใ์นการสรา้ง การใช ้หรอืนําเสนอขอ้เปรยีบเทยีบการบรกิารของ UPS ระดับการบรกิารของ UPS 
หรอือัตราคา่บรกิารสําหรับบรกิารของ UPS กับบรกิาร ระดับบรกิาร หรอือัตราค่าบรกิารของผูใ้หบ้รกิารรายใด 
หรอืบรษัิทขนสง่ภายนอกที มใิชส่มาชกิของ UPSI หรอืบรษัิทในเครอืของ UPS 
รวมถงึการเปรยีบเทยีบภายในจอแสดงผล หนา้ต่าง หรอืเบราวเ์ซอรเ์ดยีวกัน 
และการเปรยีบเทยีบบนพื นฐานกฎโดยอัตโนมัต ิ 

(iv) คณุตกลงวา่คณุจะไม่อนุญาตใหส้ทิธชิว่ง ใหก้ารอนุญาต เชา่ ขาย ใหย้มื 
มอบให ้หรอืนอกจากนี เผยแพร่ TNT Datafile ทั  งหมดหรอืสว่นหนึ งสว่นใดใหกั้บบคุคลที สามใดๆ 
(นอกเหนือจากผูใ้หบ้รกิารที ไดร้ับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรโดย UPS เพื อใหไ้ดร้ับ TNT Datafile) 
และคณุจะไมต่ดิตั  ง โหลด ดําเนนิการ ปรับเปลี ยน หรอืใชง้าน TNT Datafile 
บนระบบคอมพวิเตอรอ์ื นใดนอกเหนือจากสถานที ที จดทะเบยีน ลกูคา้จะรักษาสําเนาของ TNT Datafile 
ที ไดร้ับอนุญาตทั งหมดใหอ้ยูใ่นสภาพที ปลอดภัย และจะตอ้งดําเนนิการตามขั  นตอนใดๆ 
หรอืทั งหมดที จําเป็นอย่างสมเหตผุลที จะป้องกัน TNT Datafile 
จากการเปิดเผยหรอืปล่อยออกไปโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

(v) คณุตกลงวา่คณุจะไมดั่ดแปลงหรอืเปลี ยน TNT Datafile หรอืสําเนาใดๆ 
ทั  งหมดหรอืในบางสว่น  คณุจะตอ้งไมทํ่าการสําเนา TNT Datafile มากกว่าฉบับสํารองหนึ งฉบับ 
ซึ งสําเนาสํารองฉบับนี จะถูกใชสํ้าหรับจุดประสงคเ์ดยีวเท่านั น นั นคอืทําใหส้ามารถซอ่มแซม TNT Datafile 
ไดใ้นกรณีที TNT Datafile ตน้ฉบับไดร้ับความเสยีหายหรอืถูกทําลาย

(b) คําอธบิายสญัลักษณ์ 
คณุจะไมทํ่าใหคํ้าอธบิายต่อไปนี ปรากฏขึ นบนหนา้จอแรกของโปรแกรมประยกุตท์ี ใชสํ้าหรับเขา้ถงึ TNT Datafile 
ในรูปแบบที ผูใ้ชโ้ปรแกรมประยุกตส์ามารถมองเห็นได:้ “ขอ้สงัเกต: ไฟลข์อ้มลู UPS Time in Transit™ 
ที มอียูใ่นหรอืเขา้ถงึไดโ้ดยผ่านโปรแกรมซอฟตแ์วรน์ี ถอืเป็นกรรมสทิธิ ของ UPS 
และใหแ้กผู่ใ้ชโ้ปรแกรมซอฟตแ์วรน์ี ภายใตใ้บอนุญาต คณุไม่สามารถทําสําเนาไฟลข์อ้มลู UPS Time in 
Transit™ ทั  งหมดหรอืในบางสว่นโดยไมไ่ดร้ับความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UPS กอ่นลว่งหนา้”

(c) ความขัดกัน หากมคีวามขัดกันใด ๆ
เกดิขึ นในที นี ระหว่างสทิธิ ที ไดร้ับและขอ้จํากัดที กําหนดไวใ้นสว่นที  1.3(c) และสทิธิ อื น ๆ ที ไดร้ับและขอ้จํากัดของ 
TNT Datafiles อันเป็นขอ้มลูภายใตห้ัวขอ้อื นใดของขอ้ตกลงฉบับนี นโยบายขอ้มลูและการใชง้านทั วไป ขอ้ 
1.3(c) จะใชค้วบคมุขอบเขตที จําเป็นเพื อแกไ้ขความขัดกัน

เพื 
(d) การปรับเปลี ยน TNT Datafile อาจถูกเปลี ยนแปลงโดย UPS 

อลบขอ้มลูที เกี ยวขอ้งกับรหัสไปรษณียท์ี เร ิ มตน้ที ไม่ตรงกับทําเลที ตั  งของที สง่สนิคา้ของคุณ 

1.4 การยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที ไดร้ับการปกป้องใน Quantum View Protected Information 
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(a) เทคโนโลยขีอง UPS ที รูจั้กกันในชื อ บรกิาร Quantum View Data บรกิาร Quantum 
View Management และ บรกิาร Quantum View Management for Importers (รวมเรยีกวา่ เทคโนโลย ีQV” ) 
อาจใหส้ทิธิ การเขา้ถงึขอ้มลูเพื อนําเขา้และปรับแตง่ขอ้มูลหรอืบันทกึการซื อขายหลักทรัพยท์ี อา้งองิใน 19 C.F.R.



 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที 111 และ 163 ใหถ้อืเป็นความลับภายใต ้19 C.F.R. สว่นที 111.24 และกฎหมายที มผีลบังคับใชใ้ดๆ 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงขอ้มูลนําเขา้ ปรมิาณสนิคา้ มลูค่า การจัดหมวดหมู ่ผูผ้ลติหรอืซพัพลายเออร ์อากร ภาษี 
และค่าธรรมเนียม รายละเอยีดการจัดสง่ จุดตดิตอ่ ที อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์( 
(ขอ้มลูความลับที ไดร้ับการปกป้องใน Quantum View) โดยเทคโนโลย ีQV 
เหลา่นี อาจรวมถงึตัวเลอืกที กําหนดผูร้ับถงึหา้คนใหร้ับรายงานที มขีอ้มูลลับที ไดร้ับการปกป้องใน Quantum View 
(รายงานที ไดร้ับการปกป้อง) คณุเขา้ใจและยอมรับว่า: (ก) 
การกําหนดตัวบคุคลของคณุใหเ้ป็นผูท้ี รับรายงานที ไดร้ับการปกป้อง หรอื (ข) 
สทิธิ การเขา้ถงึที อนุญาตใหกั้บเทคโนโลย ีQV โดยผูค้วบคมุจัดการ QV ใหแ้กบ่คุคลใดผา่นบัญชรีะบบ Quantum 
View เป็นการยนิยอมของคุณให ้UPS มกีารใชข้อ้มูลลับที ไดร้ับการปกป้องใน Quantum View 
ร่วมกับบคุคลดังกลา่วและเป็นการสละสทิธิ ของคุณที มตี่อขอ้จํากัดใดๆ ในการเปิดเผยโดย UPS หรอืนายหนา้ 
หรอืตัวแทนของ UPS ในขอ้มลูลับที ไดร้ับการปกป้องใน Quantum View ที เกี ยวขอ้งกับคณุ 
ทรัพยส์นิหรอืรายการธรุกรรมของคณุที เกี ยวขอ้งหรอืที รวมอยู่ในรายงานที ไดร้ับการปกป้องหรอืเทคโนโลย ีQV 
ดังกล่าวภายใตก้ฎหมายของเขตอํานาจศาลเฉพาะหรอืเขตอํานาจศาลที มอบสทิธิ อํานาจดังกลา่วหรอืการควบคมุคุ
ณ ทรัพยส์นิของคุณ รายการธรุกรรม และรายงานที ไดร้ับการปกป้องและเทคโนโลย ีQV ดังกลา่ว 
รวมถงึขอ้มลูลับที ไดร้ับการปกป้องใน Quantum View ที มอียู่

(b) คณุมตัีวเลอืกอยูใ่นเทคโนโลย ีQV 
ที จะยกเลกิบุคคลดังกลา่วที กําหนดใหเ้ป็นผูร้ับรายงานตา่งๆ ที มขีอ้มูลลับที ไดร้ับการปกป้องใน Quantum View 
และในกรณีที คณุเป็นผูค้วบคมุจัดการ QV เพื อใหส้ทิธิ ของบคุคลที กําหนดใหเ้ขา้ถงึเทคโนโลย ีQV ถกูยกเลกิ 
เวน้แตจ่ะยกเลกิบุคคลที ถกูกําหนดดังที กําหนดในประโยคกอ่นหนา้นี วา่บคุคลที ถกูกําหนดดังกลา่วจะมสีทิธิ เขา้ใชข้ ้
อมลูลับที ไดร้ับการปกป้องใน Quantum View และเทคโนโลย ีQV ตอ่ไปตามความเหมาะสม 
การยดึมั นของคณุตอ่ขอ้ตกลงฉบับนี จะดําเนนิการและเป็นการยนิยอมที เป็นลายลักษณ์อักษรใหม้กีารเปิดเผยโดย 
UPS หรอืนายหนา้ หรอืตัวแทนของ UPS ในขอ้มูลลับที ไดร้ับการปกป้องใน Quantum View 
หรอืขอ้มลูอื นที เกี ยวขอ้งกับคุณ ทรัพยส์นิของคุณ และรายการธรุกรรมภายใตห้รอืในการเชื อมตอ่กับเทคโนโลย ี
QV  คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้่าเสยีหายของ UPS 
จากความเสยีหายที เกดิขึ นหรอืประสบโดยบคุคลผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
ทั  งหมดที เกดิขึ นจากหรอืเป็นผลมาจากการเปิดเผยขอ้มลูลับที ไดร้ับการปกป้องใน Quantum View 
ที เกี ยวขอ้งกับคณุ ทรัพยส์นิของคณุ และรายการธรุกรรมภายใตห้รอืที เกี ยวขอ้งกับเทคโนโลย ีQV 
และขอ้ตกลงฉบับนี ดว้ยตน้ทนุและค่าใชจ่้ายของคณุเองเท่านั น 
โดยจะถอืเป็นความรับผดิชอบของคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีวที จะจํากัดสทิธิ การเขา้ถงึขอ้มลูลับที ไดร้ับการปกป้องใน 
Quantum View ที สง่โดยหรอืไดร้ับจากเทคโนโลย ีQV เพื อที จะใหบ้คุคลดังกลา่ว รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง
พนักงานของคณุ ไมส่ามารถเขา้ถงึโดยตรง โดยออ้ม หรอืโดยซอ่นเรน้ เทคโนโลย ีQV 
หรอืขอ้มลูลับที ไดร้ับการปกป้องใน Quantum View ที คณุไม่มคีวามประสงคห์รอืตอ้งการใหม้สีทิธิ ในการเขา้ถงึ  
ทั  งนี คณุตอ้งรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตอ่การใชข้อ้มลูลับที ไดร้ับการปกป้องใน Quantum View หรอืเทคโนโลย ี
UPS โดยบคุคลที คณุอนุญาตใหส้ทิธิ เขา้ใชข้อ้มลูลับที ไดร้ับการปกป้องใน Quantum View หรอืเทคโนโลย ีUPS  
ในกรณีที ผูร้ับที คณุไดกํ้าหนดใหร้ับรายงานที ไดร้ับการปกป้องแสดงใหค้ณุเห็นว่าผูร้ับรายดังกลา่วไม่ประสงคท์ี จะรั
บขอ้มลูดังกลา่วอกีต่อไป คณุจะตอ้งหยุดการใชเ้ทคโนโลย ีUPS เพื อสั งให ้UPS 
ทําการสง่รายงานที ไดร้ับการปกป้องไปใหแ้กผู่ร้ับรายดังกลา่ว ทั งนี  UPS 
จะไมร่ับผดิชอบในการสง่หรอืการรับรายงานที ไดร้ับการปกป้องใดๆ ที บกพร่องหรอืล่าชา้ในทุกกรณี 

2 นโยบายและขอ้กําหนดการใชง้านท ั วไป 
2.1 การสง่ขอ้ความ เทคโนโลยบีางประเภทของ UPS 
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ชว่ยใหค้ณุสามารถสง่ขอ้ความที ประกอบดว้ยขอ้มลูสารสนเทศที เกี ยวขอ้งกับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบได ้
ผา่นอเีมลหรอืการสง่ขอ้ความ SMS ไปยังผูร้ับที คณุระบ ุ 
คณุตกลงที จะใชบ้รกิารสง่ขอ้ความเพื อสื อสารขอ้มลูที เกี ยวกับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบเท่านั น 
และถงึผูร้ับที เกี ยวขอ้งกับพัสดุภัณฑท์ี สง่มอบดังกลา่วเทา่นั น 
คณุเป็นผูร้ับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวสําหรับเนื อหาที คณุเป็นผูจั้ดหาและที สง่ไปพรอ้มกับขอ้ความใด ๆ 
และคณุจะตอ้งไมใ่สข่อ้ความใด ๆ ที มเีนื อหาผดิกฎหมาย ลามก ทําใหเ้กดิความขุน่เคอืง ที เป็นการกอ่กวน 
ทําลายชื อเสยีง หมิ นประมาท หรอืทําใหเ้กดิความเสยีหาย ไมว่า่อยา่งไรก็ตาม UPS 
จะไมม่ภีาระรับผดิต่อความลม้เหลวหรอืความล่าชา้ใด ๆ ในการสง่หรอืรับขอ้ความ  
ในกรณีที ผูร้ับขอ้ความแจง้ใหคุ้ณทราบวา่ ผูร้ับรายนั นไมต่อ้งการรับขอ้ความที เกี ยวกับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบอกีต่อไป 
คณุตอ้งหยุดใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS ในการสั งให ้UPS สง่ขอ้ความไปยังผูร้ับดังกลา่วโดยทันท ี
คณุรับประกันว่าคณุมเีอกสารการยนิยอมที แจง้ไวโ้ดยเฉพาะจากผูร้ับในการรับขอ้ความแตล่ะขอ้ความดังกลา่ว 
และที อยูอ่เีมลและหมายเลขโทรศัพทท์ี คณุมอบใหกั้บ UPS เป็นขอ้มลูที ถกูตอ้ง 
และไดร้ับการควบคมุโดยผูร้ับขอ้ความที คณุตั  งใจสง่ขอ้ความใหนั้ น 
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
จากความเสยีหายที เกดิขึ นหรอืประสบโดยบคุคลผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS



ทั  งหมดที เกดิขึ นจากหรอืเป็นผลมาจากการละเมดิการรับประกันในประโยคกอ่นหนา้ดว้ยตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของคุ
ณเองเทา่นั น

2.2 การใชท้ี อยู่อเีมล PLD ที ไดร้ับ ชอ่งขอ้มลูทางเลอืกใน PLD ที คณุใหไ้วกั้บ UPS 
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เพื อการจัดสง่สนิคา้ขาออกและการจัดสง่สนิคา้ที เรยีกเก็บเงนิทางเลอืกคอืที อยูอ่เีมลของผูร้ับ (“ที อยู่อเีมล PLD”) 
คณุรับทราบและยอมรับว่าถา้คุณใหท้ี อยู่อเีมล PLD สําหรับการจัดสง่ UPS 
อาจสง่การแจง้เตอืนที เกี ยวขอ้งกับการจัดสง่สนิคา้ดังกลา่วไปยังที อยูอ่เีมล PLD ที เกี ยวขอ้ง 
คณุรับประกันว่าคณุมเีอกสารการยนิยอมที แจง้ไวโ้ดยเฉพาะจากบคุคลที มสีว่นเกี ยวขอ้งกับที อยูอ่เีมล PLD 
แตล่ะฉบับเพื อรับการแจง้เตอืนที เกี ยวขอ้งกับการจัดสง่สนิคา้ขาออกหรอืการจัดสง่สนิคา้ที เรยีกเก็บเงนิทางเลอืกดั
งกลา่วและที อยู่อเีมล PLD นั นมคีวามถกูตอ้งและถูกควบคมุโดยผูร้ับสนิคา้สง่มอบที ตนเกี ยวขอ้งเมื อใหไ้วใ้น PLD 
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
จากความเสยีหายที เกดิขึ นหรอืประสบโดยบคุคลผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
ทั  งหมดที เกดิขึ นจากหรอืเป็นผลมาจากการละเมดิการรับประกันในประโยคกอ่นหนา้ดว้ยตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของคุ
ณเองเทา่นั น

2.3 การตรวจสอบ

(a) ตรวจสอบขอ้มูล UPS หรอืผูท้ี ไดร้ับมอบหมาย 
อาจจะดําเนนิการตรวจสอบไดต้ามวันและเวลาที ตกลงร่วมกันไว ้โดยจะดําเนนิการที สถานประกอบการของคณุ 
เพื อจะไดแ้น่ใจวา่คุณปฏบัิตติามนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทัวไป ขอ้ 1 
ซึ งการตรวจสอบดังกลา่วจะตอ้งดําเนนิการอยา่งสมเหตสุมผลเพื อลดการขัดจังหวะการดําเนนิงานใดๆ ของคณุ 
คณุตกลงที จะใหค้วามร่วมมอืกับ UPS 
หรอืผูร้ับการแตง่ตั  งของบรษัิทตามความเหมาะสมและการเขา้ถงึยังสถานประกอบการและความจําเป็นสว่นบคุคลที 
ใชบั้งคับในการตรวจสอบการปฏบัิตติามของคณุในฐานะผูใ้หบ้รกิาร  คณุตกลงที จะตอบขอ้สงสยัใด ๆ จาก UPS 
หรอืผูท้ี ไดร้ับการแตง่ตั  งของบรษัิทอย่างทันทว่งทแีละอยา่งเหมาะสม สําหรับการตรวจสอบดังกล่าว 

(b) การตรวจสอบแอปพลเิคชนั. คณุตอ้งใหส้ทิธิ การเขา้ถงึแอปพลเิคชนัแก ่UPS 
(ตามที กําหนดไวใ้นสทิธิ ของผูใ้ชข้ั  นสดุทา้ย) ตามคํารอ้งขอของ UPS 
เพื อวัตถปุระสงคใ์นการพจิารณาความเขา้กันไดข้องแอปพลเิคชนักับระบบของ UPS 
และการปฏบัิตติามขอ้ตกลงฉบับนี ของคุณและเอกสารทางเทคนคิ API ที เกี ยวขอ้ง หาก UPS 
พจิารณาว่าแอปพลเิคชนัดังกล่าวไม่สอดคลอ้งกับขอ้ตกลงหรอืเอกสารทางเทคนคิ API 
ที เกี ยวขอ้งหรอืไมเ่ขา้กันไดกั้บระบบของ UPS คณุจะตอ้งทําการเปลี ยนแปลงทั งหมดตามที UPS รอ้งขอและ UPS 
อาจกําหนดใหค้ณุป้องกันการเขา้ถงึและการใชง้านแอปพลเิคชนัดังกล่าวรจนถงึเวลาที  UPS 
ไดใ้หก้ารอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรแกค่ณุ

2.4 สทิธิ ของผูค้วบคมุจัดการ

 

  

  

 

 

(a) ผูค้วบคมุจัดการ เทคโนโลยขีอง UPS บางอยา่งมไีวสํ้าหรับ ผูค้วบคมุจัดการ” 
ซึ งเป็นผูใ้ชท้ี ไดร้ับอนุญาตจากลกูคา้ซึ งมสีทิธิ ในการจัดการการใชง้านเทคโนโลยขีอง UPS  
หากคณุในฐานะลูกคา้ไดกํ้าหนดใหผู้ใ้ชร้ายใดก็ตามเป็นผูค้วบคมุจัดการ 
คณุตอ้งยอมรับวา่คุณจะรับผดิชอบตอ่การกระทําของผูค้วบคุมจัดการดังกลา่วจากการเขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลยขีอง 
UPS และในการตรวจสอบและการยกเลกิสทิธิ ของผูค้วบคมุจัดการรายดังกลา่ว เมื อเห็นวา่เหมาะสม 
คณุรับทราบและตกลงวา่ 
ผูค้วบคมุจัดการที คณุแตง่ตั  งสามารถมอบหมายใหผู้ใ้ชร้ายอื นเป็นผูค้วบคมุจัดการไดพ้รอ้มทั งมสีทิธิ เชน่เดยีวกันกับ
ผูค้วบคมุจัดการรายแรก

(b) การระงับเป็นการชวัคราว UPS ลกูคา้ และ/หรอืผูค้วบคมุจัดการสําหรับเทคโนโลยขีอง 
UPS สามารถระงับสทิธิ ของคุณในการเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS ที มผีูค้วบคมุจัดการไวเ้ป็นการชั วคราวไดท้กุเมื อ 
ตามแตดุ่ลยพนิจิของบคุคลเหลา่นี รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดอยู่แตเ่พยีงการที  UPS 
งดสทิธิ เป็นการชั วคราวเนื องจากไมม่คีวามเคลื อนไหวใดๆ เมื อไดร้ับคําขอ UPS 
อาจคนืสทิธิ สําหรับบัญชเีทคโนโลยขีอง UPS ของคณุ และอนุญาตใหเ้ขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS 
ตอ่ไปไดต้ามขอ้ตกลงนี ทั  งนี ข ึ นอยูกั่บดุลยพนิจิของ UPS เอง อยา่งไรก็ตาม บัญชเีทคโนโลยขีอง UPS 
ที ไดร้ับการคนืสทิธิ อาจไมม่ปีระวัตขิอ้มลูเดมิในเวลาที กลับมาทํางานอกีครั  ง 
สทิธิ ของคณุในการเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS 
จะสิ นสดุลงโดยอัตโนมัตเิมื อสทิธิ ของลกูคา้ในการใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS หมดอายหุรอืสิ นสดุลง 
หรอืเมื อมกีารเลกิจา้งคณุกับลูกคา้หรอืยกเลกิการอนุญาตใหค้ณุเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS 
ในฐานะตัวแทนของลกูคา้



2.5 การเขา้ถงึและใชวั้สดขุอง UPS
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(a) การเขา้ถงึโดยปฏบัิตติามขอ้ตกลง  คณุสามารถเขา้ถงึและใชวั้สดขุอง UPS 
ไดต้ามขอ้กําหนดของขอ้ตกลงฉบับนี คณุตอ้งไมใ่ชห้รอืเขา้ถงึเนื อหาใดๆ ของ UPS ในทางใดก็ตามซึ ง UPS 
ไดพ้จิารณาดว้ยเหตผุลแลว้เห็นวา่มผีลเสยีตอ่สมรรถภาพหรอืการทํางานของวัสดขุอง UPS 
หรอืรบกวนความสามารถของบุคคลอื นในการเขา้ถงึระบบของ UPS และเทคโนโลยขีอง UPS 

(b) บัญชรีะบบ เทคโนโลยขีอง UPS 
บางอยา่งจะระบใุหค้ณุตอ้งจัดตั  งบัญชรีะบบและองคป์ระกอบเพื อการรักษาความปลอดภัย อาท ิID 
การเขา้สูร่ะบบและรหัสผา่นที เกี ยวขอ้ง 
คณุจะตอ้งใชบั้ญชรีะบบที กําหนดของคณุและองคป์ระกอบเพื อการรักษาความปลอดภัยเฉพาะเมื อเขา้ถงึเทคโนโล
ยขีอง UPS ที เกี ยวขอ้งกับบัญชรีะบบดังกลา่วนั น คณุไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS 
โดยใชบั้ญชรีะบบและองคป์ระกอบเพื อการรักษาความปลอดภัยที กําหนดใหกั้บบคุคลอื น 
คณุตอ้งไมเ่ปิดเผยบัญชรีะบบของคณุหรอืองคป์ระกอบเพื อการรักษาความปลอดภัยใหบุ้คคลอื นทราบ 
สทิธใินการเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS 
ที เชื อมโยงกับบัญชรีะบบนั นหรอืองคป์ระกอบเพื อการรักษาความปลอดภัยจะสิ นสดุลงโดยอัตโนมัตเิมื อมกีารยกเลิ
กหรอืลบบัญชรีะบบหรอืองคป์ระกอบเพื อการรักษาความปลอดภัยของคณุ คณุจะตอ้งรับผดิชอบ 
ชดใชค้า่เสยีหายและทําใหผู้ไ้ดร้ับการคุม้ครองของ UPS ไมไ่ดร้ับความเดอืดรอ้นจากหรอืตอ่ความเสยีหายใดๆ 
หรอืทั งหมดที ผูท้ี ไดร้ับค่าสนิไหมทดแทนของ UPS 
ประสบหรอืไดร้ับที เกดิจากหรอืเกี ยวขอ้งกับการใชห้รอืเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS และขอ้มูลที เกี ยวขอ้งของ UPS 
ของบคุคลใดๆ โดยผา่นทางการใชบั้ญชรีะบบของคณุหรอืองคป์ระกอบเพื อการรักษาความปลอดภัย 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงการใชห้รอืการเขา้ถงึโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
ไมว่า่การใชห้รอืเขา้ถงึนั นจะไดร้ับอนุญาตจากคณุหรอืไม่ก็ตามดว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ่้ายของคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  
ตัวอยา่งของบัญชรีะบบไดแ้ก ่โปรไฟล ์UPS ของคณุที เก็บรักษาไวท้ี UPS.com 

(c) การพึ งพาอนิเทอรเ์น็ต คณุรับทราบวา่ระบบของ UPS และเทคโนโลยขีอง UPS 
อาจเขา้ถงึไดโ้ดยใชอ้นิเทอรเ์น็ต ซึ งไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของ UPSI ดังนั น คุณตกลงว่า UPS หรอื UPSI 
จะไมร่ับผดิชอบหรอืรับผดิ ไมว่่าจะโดยตรงหรอืโดยออ้มต่อความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ 
ที เกดิจากหรอือา้งว่าเกดิจากการใชอ้นิเทอรเ์น็ตอย่างไมเ่หมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้งของคณุ 
หรอืการที คณุไมส่ามารถเขา้ถงึระบบของ UPS และเทคโนโลยขีอง UPS ที ใชอ้นิเทอรเ์น็ต 

(d) ลงิกเ์ชื อมภายนอก เทคโนโลยขีอง UPS อาจมลีงิกไ์ปยังเว็บไซตท์ี เชื อมโยง 
การเขา้ถงึเว็บไซตท์ี เชื อมโยงเหลา่นี มใีหเ้พื อความสะดวกของคณุเทา่นั น และไมถ่อืว่า UPS 
ใหก้ารรับรองเนื อหาในเว็บไซตท์ี เชื อมโยงดังกลา่ว UPS ไมข่อรับรองหรอืใหก้ารรับประกันใดๆ 
เกี ยวกับความถกูตอ้ง ความแม่นยํา ประสทิธภิาพ หรอืคณุภาพของเนื อหา ซอฟตแ์วร ์บรกิาร 
หรอืโปรแกรมประยุกตใ์ดๆ ที อยูใ่นเว็บไซตท์ี เชื อมโยงใดก็ตาม หากคณุตัดสนิใจที จะเขา้ถงึเว็บไซตท์ี เชื อมโยง 
ถอืวา่คุณยอมรับความเสี ยงจากการกระทําของคณุเอง UPS ไมร่ับผดิชอบวา่จะมเีว็บไซตท์ี เชื อมโยงให ้นอกจากนี 
การใชเ้ว็บไซตท์ี เชื อมโยงของคณุตอ้งเป็นไปตามนโยบายและขอ้กําหนดและเงื อนไขการใชท้ี มผีลบังคับใช ้
รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดเพยีงนโยบายวา่ดว้ยการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของเว็บไซตท์ี เชื อมโยง

(e) การเขา้ถงึโดยอัตโนมัต ิ โดยไมม่ขีอ้จํากัดใดๆ 
หา้มมใิหม้กีารใชอุ้ปกรณ์การสอบถามโดยอัตโนมัต ิหุน่ยนต ์หรอืเครื องมอืการเก็บรวบรวมและดงึขอ้มลูซํ าๆ 
ชดุคําสั งประจํา คําสั งสครปิท ์หรอืกลไกอื นๆ ที มหีนา้ที การทํางานในทํานองเดยีวกันนี 
ซึ งโดยตัวเองแลว้ไมใ่ชเ่ทคโนโลยขีอง UPS ที ไดร้ับอนุญาตเพื อจุดมุง่หมายดังกลา่วในที นี ในการเขา้ถงึระบบของ 
UPS หรอืเทคโนโลยขีอง UPS

(f) ไวรัส คณุตกลงที จะไมเ่กี ยวขอ้ง ป้อน หรอือัพโหลดไวรัส ตัวลวง หนอน 
ระเบดิเวลาหรอืรูทนีการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรอ์ื นๆ (i) ที มเีจตนาทําลาย แทรกแซง กดีขวาง 
หรอืยดึระบบของ UPS หรอืเทคโนโลยขีอง UPS หรอื (ii) ที เป็นการละเมดิสทิธิ วา่ดว้ยทรัพยส์นิทางปัญญาของ 
UPSI หรอืบคุคลอื น

(g) วศิวกรรมยอ้นกลับ 
คณุจะไมทํ่าวศิวกรรมยอ้นกลับหรอืพยายามดงึซอรส์โคด้จากซอฟตแ์วร ์
ยกเวน้เท่าที ขอ้จํากัดนี ถกูหา้มไวโ้ดยชดัแจง้ตามกฎหมายที ใชบั้งคับ



2.6 การรับประกันและการอนุญาตขอ้มลู

7

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

(a) การรับประกัน คณุรับรองและรับประกันว่า (i) คณุมสีทิธทิี จะใหข้อ้มลูที คณุโอนใหแ้ก ่
UPS ตามขอ้ตกลงฉบับนี (ii) ขอ้มลูใดๆ ที คณุใหแ้ก ่UPS เกี ยวกับตัวคุณตามขอ้ตกลงฉบับนี เป็นความจรงิ 
ถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์ รวมทั งขอ้มูลนั นเป็นปัจจุบัน และ (iii) คณุไดทํ้าการแจง้อยา่งเหมาะสม 
และหากจําเป็นภายใตก้ฎหมายที ม ีคณุไดร้ับความยนิยอมที เหมาะสม เป็นไปดว้ยความสมัครใจ จําเพาะเจาะจง 
ไดร้ับทราบขอ้มลูและมปีระสทิธภิาพจากเจา้ของขอ้มูลแต่ละบคุคลที เกี ยวขอ้งกับขอ้มูลใดๆ ที คณุใหแ้ก ่UPS 
ซึ งอนุญาตใหทํ้าการประมวลผลขอ้มลูดังกลา่ว 
รวมทั งอนุญาตใหทํ้าการโอนขอ้มลูดังกล่าวไปยังประเทศสหรัฐอเมรกิาหรอืประเทศหรอืเขตแดนอื นๆ 
ที อาจมรีะดับการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลตามกฎหมายที แตกตา่งกันกับกฎหมายในประเทศหรอืเขตแดนตน้กําเนดิ
ของบคุคลดังกล่าว คณุรับทราบและยอมรับวา่ UPS 
จะไม่จําเป็นตอ้งทําการตรวจสอบหรอืขอคํายนืยันความถูกตอ้งหรอืความถูกตอ้งของขอ้มลูใดๆ ที คณุใหกั้บทาง 
UPS

(b) การอนุญาต ณ ที นี คณุอนุญาตและมอบหมายให ้UPS และ UPS Supply Chain 
Solutions, Inc. และหน่วยงานในสงักัด ผูส้บืทอด และผูไ้ดร้ับมอบหมายของบรษัิทเหลา่นั น เปิดเผยบันทกึตา่งๆ 
ที อา้งองิไวใ้น 19 C.F.R. สว่นที 111 และ 163 รวมทั งเอกสาร ขอ้มลู หรอืสารสนเทศใดๆ 
ที เกี ยวขอ้งกับธรุกจิของคณุใหแ้ก ่UPSI UPSI รวมทั งแตไ่ม่จํากัดอยูแ่ตเ่พยีง UPS และ UPS Supply Chain 
Solutions, Inc. สามารถวา่จา้งใหบ้คุคลภายนอกชว่ยจัดการดา้นการธรุการเป็นปกต ิ(เชน่ การสรา้งใบเรยีกเก็บเงนิ 
การเรยีกเก็บเงนิ การธนาคาร การสรา้งภาพจากขอ้มลู และการเก็บเอกสาร) ไดแ้ละ ณ ที นี 
คณุไดใ้หค้วามยนิยอมหลังการไดร้ับทราบขอ้มลูที เป็นไปดว้ยความสมัครใจ จําเพาะเจาะจงแก ่UPSI 
เพื อปลดปล่อยเอกสารต่างๆ รวมทั งเอกสารที เกี ยวขอ้งกับธรุกจิของคณุ
เพื อใหผู้ร้ับขอ้มลูดังกลา่วสามารถดําเนนิการดา้นธรุการปกตนัิ นได ้ ตามขอ้กําหนดและเงื อนไขการบรกิารของ UPS 
Supply Chain Solutions คณุรับทราบว่าคณุมหีนา้ที 
และเป็นผูร้ับผดิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการเก็บรักษาบันทกึทั งหมดที จําเป็นตามที กฎหมายศลุกากร และ/หรอืกฎหมาย 
อื นๆ ของสหรัฐอเมรกิากําหนด และรับทราบวา่ขอ้ตกลงนี ไม่ไดกํ้าหนดแต่อยา่งใดวา่ UPSI จะตอ้งทําหนา้ที 
และยอมรับขอ้ผูกพันในการทําหนา้ที เป็น “ผูเ้ก็บรักษาบันทกึ” หรอื “ตัวแทนการเก็บรักษาบันทกึ” ใหแ้กค่ณุ

(c) วศิวกรรมยอ้นกลับ 
คณุจะไมทํ่าวศิวกรรมยอ้นกลับหรอืพยายามดงึซอรส์โคด้จากซอฟตแ์วร ์
ยกเวน้เท่าที ขอ้จํากัดนี ถกูหา้มไวโ้ดยชดัแจง้ตามกฎหมายที ใชบั้งคับ

(d) การใชโ้ลโกข้องลูกคา้ เทคโนโลยขีอง UPS 
ที โฮสตบ์างอยา่งสามารถกําหนดใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการโดยการเพิ มภาพกราฟิกเขา้ไปโดยเฉพาะได ้ ณ ที นี 
คณุใหอ้นุญาตที ไมใ่ชส่ทิธิ ขาด ที ปราศจากค่าลขิสทิธิ และเป็นการอนุญาตทั วโลก ในระหวา่งกําหนดระยะเวลา 
เพื อให ้UPS ใช ้ทําสําเนา ตพีมิพ ์ปฏบัิตกิาร และแสดงชื อและ/หรอื เครื องหมายการคา้ที กําหนด โลโก ้
หรอืเครื องหมายบรกิารของคณุ ที คณุจัดหาใหแ้ก ่UPS (“โลโก”้) เพื อใชเ้ป็นสว่นหนึ งของเทคโนโลยขีอง UPS 
ขณะที คุณ พนักงานอื นของลูกคา้ และผูใ้ชอ้ื นๆ ที ไดร้ับอนุญาตจากคณุ (ตามแต่จะเกี ยวขอ้ง) 
เขา้ถงึเทคโนโลยนัี น และเพื อออกใบอนุญาตชว่งตามที จําเป็น และสมเหตสุมผลเพื อให ้บรรลจุุดมุง่หมายนี 
คณุตกลงที จะจัดหาโลโกใ้นรูปแบบและขนาดที กําหนดโดย UPS คณุรับรองวา่คณุเป็นเจา้ของสทิธิ ทั  งหมดในโลโก ้
และมสีทิธิ ที จะใหอ้นุญาตสําหรับโลโกนั้ น 

2.7 การจับคู่ที อยูใ่หต้รงกัน

(a) การระบพุัสดภุัณฑข์าเขา้ เทคโนโลยขีอง UPS 
บางอยา่งจะระบพุัสดภุัณฑข์าเขา้โดยเปรยีบเทยีบที อยูข่องปลายทางกับที อยูท่ี คณุให ้
เพื อใชใ้นบรกิารการเปรยีบเทยีบที อยู่บนพัสดภุัณฑ ์หรอืโดยการเชื อมโยง LID กับพัสดภุัณฑ ์
คณุรับรองว่าขอ้มลูที อยู่ที คณุใหเ้ป็นความจรงิ สมบรูณ์ และถูกตอ้ง คณุตอ้งแจง้ให ้UPS 
ทราบทันทหีากขอ้มลูที อยู่ที คุณไดใ้หไ้วกั้บ UPS เปลี ยนแปลงไป 
และคณุไดร้ับอนุญาตใหข้อรับขอ้มลูที เกี ยวขอ้งกับพัสดภุัณฑท์ี  UPSI ไดส้ง่มอบถงึที อยูท่ี คุณให ้
คณุรับทราบและตกลงวา่เทคโนโลยขีอง UPS (1) 
อาจไมร่ะบแุละแจง้เกี ยวกับการจัดสง่ทั งหมดในระบบการจัดสง่ของ UPSI 
ที มจุีดหมายปลายทางถงึที อยู่ที คณุใหไ้ว ้หรอืที เชื อมโยงกับ LID (2) 
อาจระบแุละแจง้เกี ยวกับการจัดสง่ที สง่มอบถงึระบบการจัดสง่ของ UPSI ที ไม่ไดตั้  งใจใหนํ้าสง่ถงึที อยู่ที คณุใหไ้ว ้
หรอืไมไ่ดม้เีจตนานําสง่ไปยังที อยู่ที คณุเชื อมกับ LID ที คณุใช ้และ (3) อาจระบุและแจง้เกี ยวกับการจัดสง่ตา่ง ๆ 
ที คณุสง่มอบถงึระบบการจัดสง่ของ UPSI ใหแ้กบ่คุคลที สามที ไมเ่กี ยวขอ้งดว้ย โดยการจ่าหนา้ที อยูไ่มถู่กตอ้ง 
ที ไมถู่กตอ้งเมื อเปรยีบเทยีบจากเทคโนโลยขีอง UPS หรอืที อยูท่ี ไมถ่กูตอ้งหรอื LID



 

ที ไมถู่กตอ้งถงึบคุคลที สามที ไมเ่กี ยวขอ้งดว้ย การจัดสง่ที ระบไุวใ้นสว่นยอ่ย (2) และ (3) ขา้งตน้ 
จะไดร้ับการอา้งองิถงึต่อไปในเอกสารนี ว่า “การจัดสง่ขาเขา้ที ลงที อยู่ผดิ” 
ขอ้มลูที เกี ยวขอ้งกับการจัดสง่ขาเขา้ที ลงที อยู่ผดิอาจจะตอ้งมภีาพลายเซ็นแบบดจิทัิลของการรับพัสด ุUPS 
จะรับผดิต่อคณุเฉพาะในกรณีที มกีารกระทําความผดิโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อย่างรา้ยแรงสําหรับขอ้เรยีกรอ้ง
หรอืความเสยีหายใด ๆ อันเกดิจากการเปิดเผยขอ้มลูที เกี ยวกับการจัดสง่พัสดผุลติภัณฑข์าเขา้ที ลงที อยู่ผดิ

(b) สารสนเทศเกี ยวกับการจัดสง่ขาเขา้ที ลงที อยู่ผดิ 
ขอ้มลูที คณุไดร้ับผา่นทางเทคโนโลยขีอง UPS ซึ งเป็นขอ้มลูเกี ยวกับการจัดสง่ขาเขา้ที ลงที อยู่ผดิเป็น 
“สารสนเทศ” หลังจากที คณุระบุสารสนเทศใด ๆ เกี ยวกับการจัดสง่พัสดภุัณฑข์าเขา้ที ลงที อยู่ผดิ 
คณุตกลงที จะไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลใดก็ตาม หรอืใชส้ารสนเทศดังกล่าวเพื อวัตถปุระสงคใ์ดก็ตาม  
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
จากความเสยีหายที เกดิขึ นหรอืประสบโดยบคุคลผูท้ี ไดร้ับการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
ทั  งหมดที เกดิขึ นจากหรอืมคีวามเชื อมโยงกับการที คณุละเมดิการรับประกันใด ๆ 
ในประโยคกอ่นหนา้ดว้ยตน้ทนุและค่าใชจ่้ายของคณุเองเท่านั น

2.8 ตัววัดประสทิธภิาพ
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คณุตอ้งไมเ่ปิดเผยหรอืเผยแพร่สถติดิา้นประสทิธภิาพหรอืขดีความสามารถใด ๆ 
ที เกี ยวขอ้งกับผลลัพธก์ารทดสอบตามเกณฑม์าตรฐานที ดําเนนิการกับเทคโนโลยขีอง UPS 
หากยังไมไ่ดร้ับความยนิยอมที เป็นลายลักษณ์อักษรลว่งหนา้จาก UPS 

3 การจดัสง่โดยใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS 

3.1 การบังคับใชข้อ้ตกลงการบรกิารการจัดสง่สนิคา้

 

พัสดภุัณฑท์ี สง่มอบที สําแดงผ่านทางเทคโนโลยขีอง UPS ภายใตบั้ญชขีอง UPS 
จะอยูภ่ายใตแ้ละควบคมุโดยสัญญาบรกิารจัดสง่ปัจจุบันสําหรับบัญชขีอง UPS ที ใชบั้งคับ  
พัสดภุัณฑท์ี สง่มอบทั งหมด 
รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดเพยีงพัสดภุัณฑท์ี ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตบั้งคับของสญัญาว่าดว้ยบรกิารจัดสง่ 
จะอยูใ่ตบั้งคับของขอ้กําหนด และเงื อนไขที กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดและเงื อนไขของ UPS 
วา่ดว้ยการขนสง่/บรกิารที มผีลบังคับใช ้ณ เวลาที สง่  คณุไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยใีดๆ ของ UPS 
ไดเ้พื อสง่มอบพัสดภุัณฑใ์นฐานะผูใ้หบ้รกิารแทนลูกคา้ของ UPS ที เป็นบคุคลที สาม เวน้แตว่่า UPS 
ไดอ้นุมัตใิหค้ณุเป็นผูใ้หบ้รกิารแกลู่กคา้ของ UPS ผูนั้  นกอ่น คําสั งในการใหบ้รกิารผ่านทางเทคโนโลยขีอง UPS 
ทั  งหมดมผีลผูกพันและถอืเป็นสิ นสดุ โดยจะอยูภ่ายใตเ้งื อนไขการบรกิารจัดสง่ที มบัีงคับใชกั้บคําสั งดังกลา่ว

3.2 เทคโนโลยขีอง UPS ชว่ยประเมนิคา่จัดสง่ ค่าธรรมเนียมใดๆ 
สําหรับการจัดสง่โดยเทคโนโลยขีอง UPS ในชว่งเวลาของการประกาศเป็นการประมาณการ 
คา่ใชจ่้ายจรงิจะถกูกําหนดไวใ้นขอ้กําหนดและเงื อนไขดา้นการขนสง่/บรกิารของ UPS ที มผีลบังคับใช ้
และขอ้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ กับ UPSI 
ที เกี ยวขอ้ง คา่ใชจ่้ายที เกดิขึ นจรงิสําหรับการจัดสง่และคา่ใชจ่้ายโดยประมาณที แสดงโดยเทคโนโลยขีอง UPS 
ในเวลาที มกีารประกาศอาจแตกตา่งกัน โดยไมคํ่านงึถงึคา่ใชจ่้ายที นําเสนอโดยเทคโนโลยขีอง UPS 
ในชว่งเวลาของการประกาศ   คา่ธรรมเนียมที กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดและเงื อนไขดา้นการขนสง่/บรกิารของ UPS 
ที มผีลบังคับใช ้และขอ้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ กับ UPSI ที เกี ยวขอ้งจะใชค้วบคมุค่าธรรมเนียมทั งหมด

3.3 ขอ้มลูที ไมค่รบถว้นสมบรูณ์และคา่ธรรมเนียมเพิ มเตมิ 
หากขอ้มลูเกี ยวกับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบซึ งสําแดงผา่นทางเทคโนโลยขีอง UPS 
ที คณุใหไ้วนั้ นไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งไมว่่าจะในทางใดก็ตาม สมาชกิที เกี ยวขอ้งของฝ่ายคู่สญัญาฝ่าย UPS 
อาจจะ (แตไ่มม่ขีอ้ผูกพันที จะตอ้ง) แกไ้ขหรอืทําใหข้อ้มลูนั นสมบรูณ์ครบถว้นในนามของคุณ 
และปรับคา่ธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามนั น คณุตกลงที จะชําระค่าธรรมเนียมการขนสง่ อากร ภาษี คา่ใชจ่้ายพเิศษ 
คา่สนิไหมและคา่ปรับโดยรัฐบาล คา่เก็บสนิคา้ 
คา่ศลุกากรที เกดิขึ นอันเป็นผลมาจากการที คุณหรอืผูร้ับไม่จัดหาเอกสารที เหมาะสมหรอืไมข่อใบอนุญาตที จําเป็น 
คา่ธรรมเนียมที ฝ่ายต่างๆ ของ UPS ชําระล่วงหนา้ไปแลว้ ค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายของฝ่ายตา่งๆ ของ UPS 
และค่าใชจ่้ายอื นใดที ประเมนิ 
หรอืเกดิขึ นซึ งเกี ยวขอ้งกับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบซึ งจัดสง่โดยใชเ้อกสารบัญชสีนิคา้การจัดสง่ผา่นทางเทคโนโลยขีอ
ง UPS (รวมเรยีกวา่ คา่ธรรมเนียมเพิ มเตมิ”) หากคณุใชบั้ตรเครดติหรอืเดบติในการชําระค่าขนสง่สําหรับ 
พัสดภุัณฑท์ี สง่มอบ ซึ งสง่โดยใชเ้อกสารบัญชสีนิคา้การจัดสง่ผา่นทางเทคโนโลยขีอง UPS 
คณุอนุญาตอยา่งชดัแจง้ใหฝ่้ายตา่งๆ ของ UPS ประเมนิและเก็บค่าธรรมเนียมตา่งๆ 
ที เกี ยวขอ้งกับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบนั น รวมทั งแต่ไมจํ่ากัดอยูแ่ตเ่พยีงคา่ธรรมเนียมเพิ มเตมิ 
โดยการใชบั้ตรเครดติหรอืเดบติใบเดยีวกันนั นดว้ยเชน่กัน



ในกรณีที คณุสามารถเลอืกใชว้ธิอีื นในการเรยีกเก็บเงนิในเทคโนโลยขีอง UPS เชน่ แต่ไมจํ่ากัดเพยีง 
การเรยีกเก็บเงนิจากบุคคลที สามหรอื Pay by Text คุณตกลงที จะประกันการชําระค่าธรรมเนียมทั งหมด 
รวมทั งคา่ธรรมเนียมเพิ มเตมิที เกี ยวขอ้งกับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบของคุณ 
หากผูร้ับหรอืบุคคลที สามไมย่อมชําระคา่ธรรมเนียมเหลา่นั น 

3.4 ความสมบรูณ์ของการทําธรุกรรมการจัดสง่สนิคา้ คณุตกลงว่าวธิกีารชําระเงนิที คณุเลอืก (เชน่ 
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ชําระเงนิผ่านบัตรและ บัญช ีUPS) อาจถกูเรยีกเก็บเงนิสําหรับบรกิารจัดสง่ที รอ้งขอ 
เมื อคณุทําธรุกรรมผ่านเทคโนโลยขีอง UPS หนึ ง เสร็จสิ นลง และเห็นฉลากสง่ของสําหรับใหพ้มิพอ์อกมา 
ไมว่า่ในเวลาต่อมาคณุจะพมิพฉ์ลากนั นออกมา หรอืนําไปตดิลงบนพัสดภุัณฑแ์ละสง่มอบพัสดภุัณฑใ์หแ้ก ่UPSI 
หรอืไมก็่ตาม

3.5 ใบเสร็จรับสนิคา้จากการจัดสง่พัสดภุัณฑท์ี สง่มอบ การที คู่สัญญาฝ่าย UPS 
สแกนฉลากของพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบถอืเป็นหลักฐานชัดแจง้เพยีงอย่างเดยีววา่คู่สญัญาฝ่ายของ UPS 
ไดร้ับพัสดภุัณฑท์ี สง่มอบนั นจรงิเพื อทําการจัดสง่ตามรายละเอยีดขอ้มลูที ปรากฏบนฉลาก

3.6 ความสามารถฐานความรูร้ะหวา่งประเทศ UPS Shipping API, UPS.com Forms for 
Export ซอฟตแ์วร ์UPS Worldship® และ บรกิาร TradeAbility 
ใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูที สามารถใชเ้พื ออํานวยความสะดวกในการขนสง่ขา้มพรมแดน (“ความสามารถ IKB”) 
คณุเขา้ใจว่ากฎหมาย กฎ 
และระเบยีบขอ้บังคับที เกี ยวขอ้งรวมถงึกฎหมายที เกี ยวขอ้งกับการนําเขา้และสง่ออกอาจมกีารเปลี ยนแปลง
อาจไม่ไดร้ับการกลา่วถงึโดยความสามารถ IKB การใชค้วามสามารถ IKB 
ถอืเป็นความเสี ยงของคณุเองและความสามารถ IKB 
อาจไดร้ับการเปลี ยนแปลงหรอืปรับปรุงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ คําแนะนําจากความสามารถ IKB (เชน่ 
การจัดประเภทอากร ภาษี หรอืคา่ธรรมเนียมที เกี ยวขอ้ง) 
ไมถ่อืเป็นการใหคํ้าแนะนําทางกฎหมายแกค่ณุหรอืบคุคลอื นใด อาจจําเป็นตอ้งใชเ้อกสารเพิ มเตมิที ความสามารถ 
IKB จัดใหเ้พื อทําใหพ้ัสดภุัณฑร์ะหวา่งประเทศของคุณผ่านศลุกากร การประมาณค่าธรรมเนียมใด ๆ 
สามารถใชเ้พื อสําหรับการอา้งองิเพื ออํานวยความสะดวกแกคุ่ณเทา่นั น UPS 
ไมร่ับประกันความถกูตอ้งของขอ้มลูใด ๆ (เชน่ การจัดประเภทภาษี) หรอืการประมาณค่าธรรมเนียม (เชน่ 
อากรและภาษี) ที ความสามารถ IKB ไดจั้ดไวใ้ห ้ทาง UPS จะไมร่ับผดิต่อบุคคลหรอืหน่วยงานใด ๆ 
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม สําหรับค่าเสยีหายทางตรง ทางออ้ม อันเป็นผลสบืเนื องโดยบังเอญิ หรอืคา่เสยีหายอื น ๆ 
ภายใตท้ฤษฎกีฎหมายใด ๆ สําหรับขอ้ผดิพลาดใด ๆ ของขอ้มลู แบบฟอรม์ หรอืคณุลักษณะของความสามารถ 
IKB แมว้า่คณุจะไดใ้หคํ้าแนะนําแก ่UPS ถงึความเป็นไปไดข้องคา่เสยีหายดังกลา่วแลว้ก็ตาม UPS 
ขอปฏเิสธอย่างชดัแจง้ว่าการรับประกันทั งหมด 
ซึ งรวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงการรับประกันโดยนัยเกี ยวกับการใชส้อยสนิคา้สมประโยชนแ์ละความเหมาะสมสําหรับคว
ามมุง่หมายโดยเฉพาะที เกี ยวขอ้งกับความสามารถ IKB 

4 การคงอยูข่องขอ้กําหนดเมื อขอ้ตกลงสิ นสุดลง

แมจ้ะมกีารยกเลกิขอ้ตกลงนี ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
หัวขอ้ดังต่อไปนี ของนโยบายขอ้มลูและการใชง้านโดยทั วไปจะคงอยูต่อ่ไปไดห้ากมกีารยกเลกิดังกลา่ว: หัวขอ้ 

 
1.1 - 1.2, 1.4(b) (ประโยคที สี ), 2.1 (ประโยคสดุทา้ย), 2.2 (ประโยคสดุทา้ย), 2.3(a), 2.5(b) (ประโยคที หา้), 
2.7(a) (ประโยคสดุทา้ย) และ 3.6 (สองประโยคสดุทา้ย)



 

 

เอกสารประกอบ A

คําจํากดัความ

คําจํากัดความดังต่อไปนี จะถูกใชใ้นนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทั วไปนี

ผูค้วบคมุจดัการ มคีวามหมายที กําหนดไวใ้นสว่นที 2.4(ก) ของนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทั วไปนี 
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ขอ้มลู 3PL หมายถงึขอ้มูลที คณุไดร้ับเมื อดําเนนิการตามวัตถปุระสงค ์3PL

วตัถปุระสงค ์3PL หมายถงึการใชง้านของลกูคา้ภายในธรุกจิของการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสข์องบุคคลที สาม 
ซึ งเป็นบรกิารที มอบใหแ้กลู่กคา้การขนสง่ของ UPS สําหรับการขนสง่ 3PL  เพื อความชดัเจนนั น วัตถปุระสงค ์3PL 
จะไมร่วมถงึการจําหน่ายซํ า การจัดจําหน่าย หรอืการจัดจําหน่ายซํ าเทคโนโลย ีใหแ้กบ่คุคลที สาม 

การขนสง่ 3PL หมายถงึ สําหรับลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS แลว้ จะเป็นการจัดสง่ที เป็นที เขา้ใจและดําเนนิการ 
(1) ใหแ้ก ่UPS (ก) โดยลูกคา้ เพื อประโยชน์ของลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS และ (ข) 
โดยซพัพลายเออรข์องลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS หรอืลูกคา้ของลูกคา้บรกิาร 3PL ของ UPS ตามคําสั งของลกูคา้ 
ในกรณีทั  งสองขา้งตน้นั น บรกิารที ดําเนนิการใหแ้ก ่UPSI ภายใตบั้ญช ีUPS ที กําหนดไวใ้หล้กูคา้บรกิาร 3PL ของ 
UPS และ (2) ใหแ้ก ่UPSI โดยมเีจตนาเพื อจัดสง่ถงึลกูคา้ เพื อประโยชนข์องลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS 

ไซตท์ี เชื อมโยงถงึ หมายถงึ เว็บไซตแ์ละแหลง่ขอ้มลูของบุคคลภายนอกที เชื อมโยงโดยการใส ่URL 
เขา้ไปในเว็บไซตข์อง UPS หรอืเทคโนโลยขีอง UPS 

สารสนเทศของผูใ้หบ้รกิาร หมายถงึสารสนเทศที คณุไดร้ับในขณะปฏบัิตหินา้ที ในฐานะผูใ้หบ้รกิาร 

ลูกคา้บรกิาร 3PL ของ UPS หมายถงึลกูคา้ขนสง่ของ UPS ที ไดร้ับบรกิารโลจสิตกิสบ์ุคคลที สามจากลกูคา้
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