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นโยบายขอ้มูลและการใชง้านท ัว่ไป 

(เวอรช์ัน่ IGUP:04012021) 
 

นโยบายขอ้มลูและการใชง้านทัว่ไปนีม้ขีอ้ก าหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิส าหรับการใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มูล

ของ UPS ทีไ่ดรั้บจากการใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS ภายใตข้อ้ตกลงวา่ดว้ยเทคโนโลยขีอง UPS   
นโยบายขอ้มลูและการใชง้านโดยทั่วไปเหลา่นี ้ ถกูรวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงวา่ดว้ยเทคโนโลยขีอง UPS 

ซึง่มใีหบ้รกิารที ่ <https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/UTA_TH.pdf> 
ค าทีเ่ป็นตวัพมิพใ์หญ่ทีใ่ช ้

แตไ่ม่ไดก้ าหนดค านยิามไวใ้นนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทัว่ไปนี้จะมคีวามหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดแ

ละเงือ่นไขทั่วไปหรอืสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยของขอ้ตกลงนี้ 
 

1 การเขา้ถงึและใชส้ารสนเทศ 
 

1.1 ขอ้จ ากดัทัว่ไปเกีย่วกับขอ้มลู  

(a) การใชง้านขอ้มลู  คณุสามารถใชข้อ้มลู (ยกเวน้ขอ้มูลของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL) 

เพือ่จดุประสงคภ์ายในของคณุ  โดยไมจ่ ากดัสิง่ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ คณุไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชข้อ้มลูเพือ่: (i) 
สนับสนุนธรุกจิใด ๆ ทีม่หีนา้ทีห่ลักในการน าเสนอบรกิารขนสง่หรอืบรกิารขอ้มลูขนสง่ใหแ้กบ่คุคลทีส่าม (ii) 

ชว่ยเหลอืในบรกิารหรอืการเจรจาตอ่รองอตัราราคา ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารขนสง่หรอืบรกิารทางโลจสิตกิสจ์าก UPSI หรอืบคุคลทีส่ามใดๆ หรอื (iii) 

เปรยีบเทยีบอัตราคา่ขนสง่หรอืเวลาการจัดสง่กบัอตัราคา่ขนสง่หรอืเวลาการจัดสง่ของบคุคลทีส่ามใดๆ 
ทีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิของฝ่าย UPS  ขอ้มลูจะตอ้งไมถ่กูดดัแปลงและจะตอ้งใชท้ัง้หมดอย่างครบถว้น 

(b) การเปิดเผยขอ้มูล  
คณุไม่สามารถเปิดเผยขอ้มลูอืน่นอกจากทีไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งชดัแจง้ในสว่นที ่ 1.1(ข) และ 1.2(ข) ดา้นลา่ง  
คณุสามารถเปิดเผยขอ้มลู (นอกเหนอืจากขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL) 

ใหแ้กบ่รษัิทในเครอืของคณุและผูท้ีม่ผีลประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิในขอ้มลูดงักลา่วเทา่นัน้ (เชน่ ผูส้ง่ ผูรั้บ 
หรอืผูช้ าระเงนิทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม) โดยมขีอ้แมว้า่คณุจะตอ้งรับประกนัวา่การใชข้องบรษัิทในเครอืของคณุ 

และบคุคลทีเ่ป็นผูรั้บอืน่ๆ 

ทัง้หมดทีก่ าหนดในประโยคนี้ตกลงทีจ่ะใชส้ารสนเทศนัน้ตามขอ้จ ากดัทัง้หมดของขอ้ตกลงนี ้ 
คณุตอ้งรับผดิชอบตอ่การใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูโดยบคุคลทีค่ณุอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลู  คณุสามารถเปิดเผย 

หรอืสัง่ให ้ UPS เปิดเผยสารสนเทศแกผู่ใ้หบ้รกิารไดห้าก (i) 
ผูใ้หบ้รกิารรายนัน้และคณุเขา้ท าขอ้ตกลงโดยก าหนดให ้ UPS เป็นบคุคลทีส่ามซึง่เป็นผูรั้บผลประโยชน์ 

(หากกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชก้ับขอ้ตกลงระหวา่งคณุและผูใ้หบ้รกิารรายนัน้ยอมรับ 
“บคุคลทีส่ามผูท้ีเ่ป็นผูรั้บผลประโยชน์”) และจ ากัดการใช ้

และการเปิดเผยสารสนเทศของผูใ้หบ้รกิารรายนัน้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายขอ้มูลและการใชง้านทัว่ไปนี ้ และ (ii) 

ผูใ้หบ้รกิารรายนัน้ไดรั้บการอนุมัตเิป็นลายลกัษณ์อักษรจาก UPS 
ทัง้นีค้ณุควรจะรักษาไวซ้ึง่ความเชือ่ถอืระดับสงูสดุของ UPS ส าหรับการด าเนนิการหรอืละเวน้การด าเนนิการใดๆ 

ในฐานะผูใ้หบ้รกิาร ซึง่หากการกระท าหรอืละเวน้การกระท าดงักลา่วของคณุอาจเป็นการละเมดิของขอ้ตกลงฉบับนี้ 

(c) การปฏเิสธการรับผดิ  
โดยไมม่ขีอ้จ ากดัการปฏเิสธการรับผดิโดยทั่วไปในขอ้ตกลงฉบบันี้ UPS 

ไมข่อรับประกนัวา่ขอ้มลูจะถูกตอ้งหรอืการใชง้านขอ้มลูนี้ไมว่า่จะเป็นไปตามขอ้กฎหมายใดๆ ทีม่ผีลใชบ้งัคับ 
กฎระเบยีบ และ/หรอืขอ้บงัคับหรอืไม่ ทัง้นี ้ รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะ กฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคับใดๆ 

ทีก่ าหนดใหต้อ้งมเีอกสารใบแจง้หนีห้รอืทีเ่กีย่วขอ้งกับภาษีมูลคา่เพิม่   

1.2 ขอ้จ ากดัเพิม่เตมิเกีย่วกับขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL   

(a) ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL  
หากคณุไดรั้บขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิาร (Service Provider Information) หรอืขอ้มลู 3PL 

คณุขอใหก้ารรับรองวา่ลกูคา้ของ UPS (เชน่ ลกูคา้ UPS ทีใ่ชบ้รกิาร 3PL) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูดงักลา่ว 

อนุญาตใหค้ณุรับขอ้มลูได ้  

(b) การใช ้ การเปิดเผยและการจัดเก็บขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL  
คณุยนิยอมทีจ่ะ: (1) ใชข้อ้มลูของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL เพยีงเพือ่จุดประสงคภ์ายในของลกูคา้ UPS 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูดงักลา่ว (2) เปิดเผยขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL เฉพาะกับลกูคา้ของ UPS 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูดงักลา่วและตอ่ลกูคา้ของ UPS นัน้ (3) จัดเก็บขอ้มลู 3PL ส าหรับลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS 

ทีค่ณุสนับสนุนแตล่ะรายแยกออกจากกนั และจะไมผ่สมหรอืปะปนขอ้มูล 3PL ดงักลา่วกบัขอ้มลูอืน่ใด 
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ไมว่า่ในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสห์รอืรูปแบบอืน่ ๆ และ (4) จัดใหม้มีาตรการทางเทคนคิ ทางกายภาพ 

และมาตรการองคก์รทีเ่หมาะสมไวใ้ชเ้พือ่ปกป้องขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มูล 3PL 
ดงักลา่วจากการท าลายหรอืการสญูหายโดยบงัเอญิหรอืโดยผดิกฎหมาย หรอืจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ข 

การเปิดเผย การประมวลผล หรอืการเขา้ใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เพือ่ความชดัเจนในเนือ้หา 
แตไ่มเ่ป็นการขดัตอ่การใชง้านทีเ่ป็นเรือ่งตอ้งหา้มทัง้หมดนัน้ ลกูคา้จะตอ้งไม ่ (I) 

เปรยีบเทยีบขอ้มูลของผูใ้หบ้รกิารหรอืขอ้มลู 3PL ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ของ UPS รายใด ๆ 

และ/หรอืลกูคา้รายใดก็ตามของลกูคา้ของ UPS ระหวา่งหรอืในหมูบ่คุคลดงักลา่ว ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม (II) 
ใชข้อ้มลูของผูใ้หบ้รกิารหรอืขอ้มลู 3PL 

เพือ่ก าหนดเวลาดัง้เดมิของการรับประกนัการจัดสง่หรอืการยืน่การรับประกนับรกิาร/การรับประกนัคนืเงนิของ UPS 
(ตามขอบเขตทีม่อียูใ่นสถานทีห่รอืประเทศ/เขตแดนทีค่ณุอยู่) (III) ใชข้อ้มลูของผูใ้หบ้รกิารหรอืขอ้มูล 3PL 

เพือ่สนับสนุนบรกิารหรอืการเจรจาตอ่รองอัตราราคากับ UPSI ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอื (IV) 
สรา้งหรอืพัฒนาบรกิารหรอืผลติภัณฑท์ีใ่ชข้อ้มลูของผูใ้หบ้รกิารหรอืขอ้มลู 3PL (เชน่ 

บรกิารวเิคราะหก์ารบรหิารและผลประกอบการทางการเงนิ)  ตามขอ้ยกเวน้ทีม่ใีนเนือ้หาสว่นที ่ 1.2(b)(IV) 

ของสทิธิผ์ูใ้ชง้านขัน้สดุทา้ย ลกูคา้อาจจะใหบ้รกิารวเิคราะหข์อ้มูลแกล่กูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS ได ้
โดยการใชข้อ้มลู 3PL ทีเ่กีย่วขอ้งกับลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS (เชน่ 

แดชบอรด์ทีเ่ป็นน าเสนอการจัดสง่ของลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS ทีม่กีบัผูใ้หบ้รกิารขนสง่ทัง้หมดทีล่กูคา้ใชง้าน 
หรอืเพือ่การค านวนคา่ใชจ้่ายในการขนสง่ทัง้หมดจากผูใ้หบ้รกิารขนสง่ทกุรายส าหรับลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS 

ตามประเภท ตน้ทาง หรอืปลายทาง) โดยมขีอ้ก าหนดวา่ลกูคา้จะตอ้งไม่ฝ่าฝืนขอ้บัญญัตอิืน่ใดของเนื้อหาในสว่น 

1.2(b) นี ้   

(c) การลบขอ้มูลของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มูล 3PL  
คณุตอ้งท าลายสารสนเทศของผูใ้หบ้รกิารและขอ้มลู 3PL ตามความเหมาะสม ทีเ่กีย่วขอ้งกับลกูคา้ของ UPS 
เมือ่มกีารปรากฏของสิง่ดงัตอ่ไปนีโ้ดยเร็วทีส่ดุ: (1) บรกิารของคณุในฐานะผูใ้หบ้รกิารหรอืผูใ้หบ้รกิาร 3PL แกล่กูคา้ 

UPSI สิน้สดุลง (2) รหัสการเขา้ถงึทัง้หมดส าหรับลกูคา้ UPS ถกูปิดใชง้านหรอืไมท่ างานหรอื (3) สบิหา้ (15) 
เดอืนนับจากทีค่ณุไดรั้บขอ้มูลของผูใ้หบ้รกิารหรอืขอ้มลู 3PL 

(d) คา่สนิไหมทดแทน  คณุยนิยอมทีจ่ะชดใชแ้ละปกป้องผูรั้บการชดใชใ้นนามของ UPS 

จากและตอ่ความเสยีหายใด ๆ และทัง้หมดทีเ่กดิขึน้หรอืทีผู่รั้บการชดใชใ้นนามของ UPS ตอ้งประสบ 
อนัมเีหตมุาจากหรอืมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการใช ้ การเปิดเผย 

และการขาดความสามารถในการลบขอ้มลูผูใ้หบ้รกิารทีอ่ยูน่อกเหนอืการปฏบิัตติามขอ้จ ากดัทีม่ภีายใตข้อ้ตกลงนี้ 
รวมถงึการทีม่บีคุคลทีส่ามเขา้ถงึขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารหรือขอ้มลู 3PL ดงักลา่วโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

ทัง้นีค้ณุจะตอ้งรับผดิชอบด าเนนิการและรับภาระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดดว้ยตัวคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

(e) ขอ้มลูอตัราแบบ 3P/FC  
คณุอาจจะไดรั้บขอ้ก าหนดเกีย่วกับการก าหนดราคาและคา่ธรรมเนยีมเฉพาะทีเ่รยีกเก็บกับบัญชกีารจัดสง่สนิคา้ที ่

UPS ก าหนดตอ่ลกูคา้ของ UPS 
หากคณุมอี านาจใหจั้ดสง่ใบเรยีกเก็บเงนิไปยังบคุคลภายนอกหรอืการจัดเก็บคา่ระวางจะช าระทีป่ลายทาง 

ไปทีบ่ัญช ีUPS ของลกูคา้ของ USS (“ขอ้มลูอตัราแบบ 3P/FC”)  อตัราแบบ 3P/FC เป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของ 

UPS และคณุตกลงทีจ่ะไม ่ (1) ใชอ้ตัราแบบ 3P/FC เพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่นอกเหนือจากการจัดสง่กบั UPSI 
ในนามของลกูคา้ UPS หรอื (2) เปิดเผยอตัราแบบ 3P/FC ตอ่บคุคลใด ๆ 

(f) ภาพลายเซน็ดจิทิัล  สารสนเทศอาจรวมภาพลายเซ็นดจิทิลัเอาไวด้ว้ย  
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 

จากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืประสบโดยบคุคลผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกับการประมวลผล การใชห้รอืแจกจา่ยลายเซ็นดจิทิลัหรอืสว่นใด ๆ 

ของสิง่นัน้ของคณุ 

1.3 ขอ้จ ากดัทีเ่ฉพาะเจาะจงกบั Time in Transit™ Datafile   

(a) ขอ้จ ากดัเพิม่เตมิ ตามขอ้จ ากดัเพิม่เตมิหรอืขอ้มลูทีว่า่ UPS ไดม้อบ Time in Transit™ 

Datafile (“TNT Datafile”) ใหค้ณุโดยผา่นทาง UPS Bulk Data Service ทาง UPS ไดม้อบใหก้บัคณุ 
และคณุรับไวซ้ึง่ใบอนุญาตแบบไม่ผกูขาด ไมส่ามารถโยกยา้ยได ้ ตอ่เนือ่ง มจี ากัด เพือ่ตดิตัง้ โหลด ด าเนนิการ 

และใชง้าน TNT Datafile อกีทัง้การแกไ้ข การปรับปรุง การเปลีย่นแปลง การปรับปรุงใหม ่ และอพัเดทใดๆ 

ทัง้หมดที ่ UPS มอบใหค้ณุซึง่อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเในหน่วยประมวลผลกลางเดยีวซึง่ตัง้อยู ่ ณ ทีต่ัง้ซึง่ UPS 
ไดอ้นุมัตไิวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร (“ทีต่ัง้ทีไ่ดรั้บอนุญาต”) 
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เพือ่จดุประสงคเ์พยีงอย่างเดยีวในการค านวณราคาโดยประมาณและเวลาของการสง่สนิคา้ทีม่เีจตนาขาย 

และเพิม่เตมิภายใตข้อ้จ ากดัเพิม่เตมิดา้นลา่ง     

(i) คณุยนิยอมทีจ่ะลบส าเนาทัง้หมดของ TNT Datafile 

รุ่นกอ่นหนา้นี้ทนัททีีไ่ดรั้บฉบับปรับปรุงนี้  การรับและการใชง้านของ TNT Datafile 
ฉบับปรับปรุงจะถอืเป็นการแทนทีแ่ละการรับประกนัของคณุวา่คณุไดล้บส าเนาทัง้หมดของ TNT Datafile 

รุ่นกอ่นหนา้นีแ้ลว้ 

(ii) คณุตกลงวา่การใชง้าน TNT Datafile ของคณุ และสว่นประกอบใดๆ 
ดงักลา่วจะเป็นไปเพือ่จดุประสงคท์างขอ้มลูเทา่นัน้  

คณุไม่สามารถระบหุรอืบอกเป็นนัยกบับคุคลทีส่ามไดว้า่เวลาสง่โดยประมาณทีไ่ดจ้าก TNT Datafile 
นัน้เป็นการรับประกนัเวลาสง่จรงิส าหรับบรกิารสง่สนิคา้ของ UPSI  การรับประกนัใดๆ 

เชน่นีห้รอืการเตรยีมการทีเ่กีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยพัสดแุละปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับสิง่นัน้ๆ 
อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของขอ้ตกลงการสง่สนิคา้ของคณุกับ UPS หากม ี

และขอ้ตกลงและเงือ่นไขของการขนสง่/บรกิารของ UPS ทีเ่หมาะสม ซึง่มผีลใชง้านอยูใ่นเวลาของการจัดสง่  

(iii) คณุตกลงวา่คณุจะไมใ่ช ้ TNT Datafile หรอืเวลาการสง่มอบโดยประมาณใดๆ 
เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการสรา้ง การใช ้ หรอืน าเสนอขอ้เปรยีบเทยีบการบรกิารของ UPS ระดบัการบรกิารของ UPS 

หรอือตัราคา่บรกิารส าหรับบรกิารของ UPS กบับรกิาร ระดบับรกิาร หรอือัตราคา่บรกิารของผูใ้หบ้รกิารรายใด 
หรอืบรษัิทขนสง่ภายนอกทีม่ใิชส่มาชกิของ UPSI หรอืบรษัิทในเครอืของ UPS 

รวมถงึการเปรยีบเทยีบภายในจอแสดงผล หนา้ตา่ง หรอืเบราวเ์ซอรเ์ดยีวกนั 

และการเปรยีบเทยีบบนพืน้ฐานกฎโดยอตัโนมัต ิ  

(iv) คณุตกลงวา่คณุจะไม่อนุญาตใหส้ทิธชิว่ง ใหก้ารอนุญาต เชา่ ขาย ใหย้มื 

มอบให ้ หรอืนอกจากนี ้ เผยแพร่ TNT Datafile ทัง้หมดหรอืสว่นหนึง่สว่นใดใหก้บับคุคลทีส่ามใดๆ 
(นอกเหนอืจากผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรโดย UPS เพือ่ใหไ้ดรั้บ TNT Datafile) 

และคณุจะไมต่ดิตัง้ โหลด ด าเนนิการ ปรับเปลีย่น หรอืใชง้าน TNT Datafile 
บนระบบคอมพวิเตอรอ์ืน่ใดนอกเหนอืจากสถานทีท่ีจ่ดทะเบยีน  ลกูคา้จะรักษาส าเนาของ TNT Datafile 

ทีไ่ดรั้บอนุญาตทัง้หมดใหอ้ยูใ่นสภาพทีป่ลอดภัย และจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนใดๆ 

หรอืทัง้หมดทีจ่ าเป็นอย่างสมเหตผุลทีจ่ะป้องกนั TNT Datafile 
จากการเปิดเผยหรอืปลอ่ยออกไปโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

(v) คณุตกลงวา่คณุจะไมด่ัดแปลงหรอืเปลีย่น TNT Datafile หรอืส าเนาใดๆ 
ทัง้หมดหรอืในบางสว่น  คณุจะตอ้งไมท่ าการส าเนา TNT Datafile มากกวา่ฉบับส ารองหนึง่ฉบับ 

ซึง่ส าเนาส ารองฉบับนีจ้ะถูกใชส้ าหรับจดุประสงคเ์ดยีวเทา่นัน้ น่ันคอืท าใหส้ามารถซอ่มแซม TNT Datafile 

ไดใ้นกรณีที ่TNT Datafile ตน้ฉบับไดรั้บความเสยีหายหรอืถูกท าลาย 

(b) ค าอธบิายสญัลกัษณ์ 
คณุจะไมท่ าใหค้ าอธบิายตอ่ไปนีป้รากฏขึน้บนหนา้จอแรกของโปรแกรมประยกุตท์ีใ่ชส้ าหรับเขา้ถงึ TNT Datafile 
ในรูปแบบทีผู่ใ้ชโ้ปรแกรมประยุกตส์ามารถมองเห็นได:้ “ขอ้สงัเกต: ไฟลข์อ้มลู UPS Time in Transit™ 

ทีม่อียูใ่นหรอืเขา้ถงึไดโ้ดยผ่านโปรแกรมซอฟตแ์วรน์ีถ้อืเป็นกรรมสทิธิข์อง UPS 

และใหแ้กผู่ใ้ชโ้ปรแกรมซอฟตแ์วรน์ีภ้ายใตใ้บอนุญาต  คณุไม่สามารถท าส าเนาไฟลข์อ้มลู UPS Time in Transit™ 
ทัง้หมดหรอืในบางสว่นโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก UPS กอ่นลว่งหนา้”   

(c) ความขดักนั หากมคีวามขดักนัใด ๆ 
เกดิขึน้ในทีน่ีร้ะหวา่งสทิธิท์ีไ่ดรั้บและขอ้จ ากัดทีก่ าหนดไวใ้นสว่นที ่1.3(c) และสทิธิอ์ ืน่ ๆ ทีไ่ดรั้บและขอ้จ ากดัของ 

TNT Datafiles อนัเป็นขอ้มลูภายใตห้ัวขอ้อืน่ใดของขอ้ตกลงฉบับนี ้นโยบายขอ้มลูและการใชง้านทั่วไป ขอ้ 1.3(c) 
จะใชค้วบคมุขอบเขตทีจ่ าเป็นเพือ่แกไ้ขความขัดกนั 

(d) การปรับเปลีย่น TNT Datafile อาจถกูเปลีย่นแปลงโดย UPS 

เพือ่ลบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรหัสไปรษณียท์ีเ่ริม่ตน้ทีไ่ม่ตรงกับท าเลทีต่ัง้ของทีส่ง่สนิคา้ของคณุ 

1.4 การยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีไ่ดรั้บการปกป้องใน Quantum View Protected Information    

(a) เทคโนโลยขีอง UPS ทีรู่จั้กกนัในชือ่ บรกิาร  Quantum View Data บรกิาร Quantum 
View Management และ  บรกิาร Quantum View Management for Importers (รวมเรยีกวา่ เทคโนโลย ีQV” ) 

อาจใหส้ทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูเพือ่น าเขา้และปรับแตง่ขอ้มูลหรอืบนัทกึการซือ้ขายหลักทรัพยท์ีอ่า้งองิใน 19 C.F.R. 



 

4 

สว่นที ่ 111 และ 163 ใหถ้อืเป็นความลบัภายใต ้ 19 C.F.R. สว่นที ่ 111.24 และกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชใ้ดๆ 

รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงขอ้มูลน าเขา้ ปรมิาณสนิคา้ มูลคา่ การจัดหมวดหมู ่ ผูผ้ลติหรอืซัพพลายเออร ์ อากร ภาษี 
และคา่ธรรมเนยีม รายละเอยีดการจัดสง่ จดุตดิตอ่ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์( (ขอ้มลูความลบัทีไ่ดรั้บการปกป้องใน 

Quantum View)  โดยเทคโนโลย ี QV 
เหลา่นีอ้าจรวมถงึตวัเลอืกทีก่ าหนดผูรั้บถงึหา้คนใหรั้บรายงานทีม่ขีอ้มูลลบัทีไ่ดรั้บการปกป้องใน Quantum View 

(รายงานทีไ่ดรั้บการปกป้อง)  คณุเขา้ใจและยอมรับวา่: (ก) 

การก าหนดตัวบคุคลของคณุใหเ้ป็นผูท้ีรั่บรายงานทีไ่ดรั้บการปกป้อง หรอื (ข) 
สทิธิก์ารเขา้ถงึทีอ่นุญาตใหก้บัเทคโนโลย ีQV โดยผูค้วบคมุจัดการ QV ใหแ้กบ่คุคลใดผา่นบญัชรีะบบ Quantum 

View เป็นการยนิยอมของคณุให ้ UPS มกีารใชข้อ้มลูลับทีไ่ดรั้บการปกป้องใน Quantum View 
ร่วมกบับคุคลดงักลา่วและเป็นการสละสทิธิข์องคณุทีม่ตีอ่ขอ้จ ากัดใดๆ ในการเปิดเผยโดย UPS หรอืนายหนา้ 

หรอืตวัแทนของ UPS ในขอ้มลูลับทีไ่ดรั้บการปกป้องใน Quantum View ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุ 
ทรัพยส์นิหรอืรายการธรุกรรมของคณุทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีร่วมอยู่ในรายงานทีไ่ดรั้บการปกป้องหรอืเทคโนโลย ี QV 

ดงักลา่วภายใตก้ฎหมายของเขตอ านาจศาลเฉพาะหรอืเขตอ านาจศาลทีม่อบสทิธิอ์ านาจดงักลา่วหรอืการควบคมุคุ

ณ ทรัพยส์นิของคณุ รายการธรุกรรม และรายงานทีไ่ดรั้บการปกป้องและเทคโนโลย ี QV ดงักลา่ว 
รวมถงึขอ้มลูลับทีไ่ดรั้บการปกป้องใน Quantum View ทีม่อียู ่  

(b) คณุมตีวัเลอืกอยูใ่นเทคโนโลย ี QV 
ทีจ่ะยกเลกิบคุคลดงักลา่วทีก่ าหนดใหเ้ป็นผูรั้บรายงานตา่งๆ ทีม่ขีอ้มูลลบัทีไ่ดรั้บการปกป้องใน Quantum View 

และในกรณีทีค่ณุเป็นผูค้วบคมุจัดการ QV เพือ่ใหส้ทิธิข์องบคุคลทีก่ าหนดใหเ้ขา้ถงึเทคโนโลย ี QV ถกูยกเลกิ  

เวน้แตจ่ะยกเลกิบคุคลทีถ่กูก าหนดดงัทีก่ าหนดในประโยคกอ่นหนา้นีว้า่บคุคลทีถ่กูก าหนดดังกลา่วจะมสีทิธิเ์ขา้ใชข้ ้
อมลูลับทีไ่ดรั้บการปกป้องใน Quantum View และเทคโนโลย ี QV ตอ่ไปตามความเหมาะสม  

การยดึมั่นของคณุตอ่ขอ้ตกลงฉบับนีจ้ะด าเนนิการและเป็นการยนิยอมทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรใหม้กีารเปิดเผยโดย 
UPS หรอืนายหนา้ หรอืตวัแทนของ UPS ในขอ้มลูลับทีไ่ดรั้บการปกป้องใน Quantum View 

หรอืขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุ ทรัพยส์นิของคณุ และรายการธรุกรรมภายใตห้รอืในการเชือ่มตอ่กับเทคโนโลย ีQV  
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 

จากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืประสบโดยบคุคลผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 

ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรอืเป็นผลมาจากการเปิดเผยขอ้มลูลับทีไ่ดรั้บการปกป้องใน Quantum View 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุ ทรัพยส์นิของคณุ และรายการธุรกรรมภายใตห้รอืทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลย ี QV 

และขอ้ตกลงฉบับนี้ ดว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยของคณุเองเทา่นัน้  
โดยจะถอืเป็นความรับผดิชอบของคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะจ ากดัสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูลับทีไ่ดรั้บการปกป้องใน 

Quantum View ทีส่ง่โดยหรอืไดรั้บจากเทคโนโลย ี QV เพือ่ทีจ่ะใหบ้คุคลดงักลา่ว รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีง 

พนักงานของคณุ ไมส่ามารถเขา้ถงึโดยตรง โดยออ้ม หรอืโดยซอ่นเรน้ เทคโนโลย ี QV 
หรอืขอ้มลูลบัทีไ่ดรั้บการปกป้องใน Quantum View ทีค่ณุไมม่คีวามประสงคห์รอืตอ้งการใหม้สีทิธิใ์นการเขา้ถงึ  

ทัง้นีค้ณุตอ้งรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตอ่การใชข้อ้มลูลับทีไ่ดรั้บการปกป้องใน Quantum View หรอืเทคโนโลย ี
UPS โดยบคุคลทีค่ณุอนุญาตใหส้ทิธิเ์ขา้ใชข้อ้มลูลบัทีไ่ดรั้บการปกป้องใน Quantum View หรอืเทคโนโลย ีUPS  

ในกรณีทีผู่รั้บทีค่ณุไดก้ าหนดใหรั้บรายงานทีไ่ดรั้บการปกป้องแสดงใหค้ณุเห็นวา่ผูรั้บรายดงักลา่วไม่ประสงคท์ี่จะรั

บขอ้มลูดงักลา่วอกีตอ่ไป คณุจะตอ้งหยุดการใชเ้ทคโนโลย ี UPS เพือ่สัง่ให ้ UPS 
ท าการสง่รายงานทีไ่ดรั้บการปกป้องไปใหแ้กผู่รั้บรายดงักลา่ว  ทัง้นี ้ UPS 

จะไมรั่บผดิชอบในการสง่หรอืการรับรายงานทีไ่ดรั้บการปกป้องใดๆ ทีบ่กพร่องหรอืลา่ชา้ในทกุกรณี 

2 นโยบายและขอ้ก าหนดการใชง้านท ัว่ไป  

2.1 การสง่ขอ้ความ  เทคโนโลยบีางประเภทของ UPS 
ชว่ยใหค้ณุสามารถสง่ขอ้ความทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบได ้

ผา่นอเีมลหรอืการสง่ขอ้ความ SMS ไปยังผูรั้บทีค่ณุระบ ุ 

คณุตกลงทีจ่ะใชบ้รกิารสง่ขอ้ความเพือ่สือ่สารขอ้มลูทีเ่กีย่วกับพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบเทา่นัน้ 
และถงึผูรั้บทีเ่กีย่วขอ้งกบัพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบดงักลา่วเทา่นัน้  

คณุเป็นผูรั้บผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวส าหรับเนือ้หาทีค่ณุเป็นผูจั้ดหาและทีส่ง่ไปพรอ้มกบัขอ้ความใด ๆ 
และคณุจะตอ้งไมใ่สข่อ้ความใด ๆ ทีม่เีนือ้หาผดิกฎหมาย ลามก ท าใหเ้กดิความขุน่เคอืง ทีเ่ป็นการกอ่กวน 

ท าลายชือ่เสยีง หมิน่ประมาท หรอืท าใหเ้กดิความเสยีหาย  ไมว่า่อย่างไรก็ตาม UPS 

จะไมม่ภีาระรับผดิตอ่ความลม้เหลวหรอืความลา่ชา้ใด ๆ ในการสง่หรอืรับขอ้ความ  
ในกรณีทีผู่รั้บขอ้ความแจง้ใหค้ณุทราบวา่ ผูรั้บรายนัน้ไม่ตอ้งการรับขอ้ความทีเ่กีย่วกบัพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบอกีตอ่ไป 

คณุตอ้งหยุดใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS ในการสัง่ให ้ UPS สง่ขอ้ความไปยังผูรั้บดงักลา่วโดยทนัท ี
คณุรับประกนัวา่คณุมเีอกสารการยนิยอมทีแ่จง้ไวโ้ดยเฉพาะจากผูรั้บในการรับขอ้ความแตล่ะขอ้ความดงักลา่ว 

และทีอ่ยูอ่เีมลและหมายเลขโทรศพัทท์ีค่ณุมอบใหก้บั UPS เป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง 
และไดรั้บการควบคมุโดยผูรั้บขอ้ความทีค่ณุตัง้ใจสง่ขอ้ความใหนั้น้ 

คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 

จากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืประสบโดยบคุคลผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
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ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรอืเป็นผลมาจากการละเมดิการรับประกันในประโยคกอ่นหนา้ดว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายของคุ

ณเองเทา่นัน้ 

2.2 การใชท้ีอ่ยู่อเีมล PLD ทีไ่ดรั้บ  ชอ่งขอ้มูลทางเลอืกใน PLD ทีค่ณุใหไ้วก้ับ UPS 

เพือ่การจัดสง่สนิคา้ขาออกและการจัดสง่สนิคา้ทีเ่รยีกเก็บเงนิทางเลอืกคอืทีอ่ยูอ่เีมลของผูรั้บ (“ทีอ่ยู่อเีมล PLD”)  
คณุรับทราบและยอมรับวา่ถา้คณุใหท้ีอ่ยู่อเีมล PLD ส าหรับการจัดสง่ UPS 

อาจสง่การแจง้เตอืนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสง่สนิคา้ดงักลา่วไปยังทีอ่ยูอ่เีมล PLD ทีเ่กีย่วขอ้ง  

คณุรับประกนัวา่คณุมเีอกสารการยนิยอมทีแ่จง้ไวโ้ดยเฉพาะจากบคุคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับทีอ่ยูอ่เีมล PLD 
แตล่ะฉบับเพือ่รับการแจง้เตอืนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสง่สนิคา้ขาออกหรอืการจัดสง่สนิคา้ทีเ่รยีกเก็บเงนิทางเลอืกดั

งกลา่วและทีอ่ยู่อเีมล PLD นัน้มคีวามถกูตอ้งและถูกควบคมุโดยผูรั้บสนิคา้สง่มอบทีต่นเกีย่วขอ้งเมือ่ใหไ้วใ้น PLD 
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 

จากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืประสบโดยบคุคลผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรอืเป็นผลมาจากการละเมดิการรับประกันในประโยคกอ่นหนา้ดว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายของคุ

ณเองเทา่นัน้ 

2.3 การตรวจสอบ   

(a) ตรวจสอบขอ้มูล  UPS หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 

อาจจะด าเนนิการตรวจสอบไดต้ามวนัและเวลาทีต่กลงร่วมกนัไว ้ โดยจะด าเนนิการทีส่ถานประกอบการของคณุ 
เพือ่จะไดแ้น่ใจวา่คณุปฏบิัตติามนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทัว่ไป ขอ้ 1  

ซึง่การตรวจสอบดงักลา่วจะตอ้งด าเนนิการอยา่งสมเหตสุมผลเพือ่ลดการขดัจังหวะการด าเนนิงานใดๆ ของคณุ  

คณุตกลงทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืกับ UPS 
หรอืผูรั้บการแตง่ตัง้ของบรษัิทตามความเหมาะสมและการเขา้ถงึยังสถานประกอบการและความจ าเป็นสว่นบคุคลที่

ใชบ้งัคบัในการตรวจสอบการปฏบิตัติามของคณุในฐานะผูใ้หบ้รกิาร  คณุตกลงทีจ่ะตอบขอ้สงสยัใด ๆ จาก UPS 
หรอืผูท้ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ของบรษัิทอย่างทนัทว่งทแีละอยา่งเหมาะสม ส าหรับการตรวจสอบดงักลา่ว 

(b) การตรวจสอบแอปพลเิคชนั.  คณุตอ้งใหส้ทิธิก์ารเขา้ถงึแอปพลเิคชนัแก ่ UPS 
(ตามทีก่ าหนดไวใ้นสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย) ตามค ารอ้งขอของ UPS 

เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการพจิารณาความเขา้กนัไดข้องแอปพลเิคชนักบัระบบของ UPS 

และการปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบับนีข้องคณุและเอกสารทางเทคนคิ API ทีเ่กีย่วขอ้ง  หาก UPS 
พจิารณาวา่แอปพลเิคชนัดงักลา่วไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงหรอืเอกสารทางเทคนคิ API 

ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไมเ่ขา้กนัไดก้ับระบบของ UPS คณุจะตอ้งท าการเปลีย่นแปลงทัง้หมดตามที ่UPS รอ้งขอและ UPS 
อาจก าหนดใหค้ณุป้องกนัการเขา้ถงึและการใชง้านแอปพลเิคชนัดงักลา่วรจนถงึเวลาที ่ UPS 

ไดใ้หก้ารอนุมัตเิป็นลายลกัษณ์อกัษรแกค่ณุ 

2.4 สทิธิข์องผูค้วบคมุจัดการ  

(a) ผูค้วบคมุจัดการ  เทคโนโลยขีอง UPS บางอย่างมไีวส้ าหรับ ผูค้วบคมุจัดการ” 

ซึง่เป็นผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตจากลกูคา้ซึง่มสีทิธิใ์นการจัดการการใชง้านเทคโนโลยขีอง UPS  
หากคณุในฐานะลกูคา้ไดก้ าหนดใหผู้ใ้ชร้ายใดก็ตามเป็นผูค้วบคมุจัดการ 

คณุตอ้งยอมรับวา่คณุจะรับผดิชอบตอ่การกระท าของผูค้วบคมุจัดการดงักลา่วจากการเขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลยขีอง 

UPS และในการตรวจสอบและการยกเลกิสทิธิข์องผูค้วบคมุจัดการรายดงักลา่ว เมือ่เห็นวา่เหมาะสม 
คณุรับทราบและตกลงวา่ 

ผูค้วบคมุจัดการทีค่ณุแตง่ตัง้สามารถมอบหมายใหผู้ใ้ชร้ายอืน่เป็นผูค้วบคมุจัดการไดพ้รอ้มทัง้มสีทิธิเ์ชน่เดยีวกนักบั
ผูค้วบคมุจัดการรายแรก   

(b) การระงับเป็นการชัว่คราว  UPS ลกูคา้ และ/หรอืผูค้วบคมุจัดการส าหรับเทคโนโลยขีอง 
UPS สามารถระงับสทิธิข์องคณุในการเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS ทีม่ผีูค้วบคมุจัดการไวเ้ป็นการชัว่คราวไดท้กุเมือ่ 

ตามแตด่ลุยพนิจิของบคุคลเหลา่นี้ รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัอยูแ่ตเ่พยีงการที ่ UPS 

งดสทิธิเ์ป็นการชัว่คราวเนือ่งจากไมม่คีวามเคลือ่นไหวใดๆ เมือ่ไดรั้บค าขอ UPS 
อาจคนืสทิธิส์ าหรับบญัชเีทคโนโลยขีอง UPS ของคณุ และอนุญาตใหเ้ขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS 

ตอ่ไปไดต้ามขอ้ตกลงนี ้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของ UPS เอง อย่างไรก็ตาม บญัชเีทคโนโลยขีอง UPS 
ทีไ่ดรั้บการคนืสทิธิอ์าจไมม่ปีระวตัขิอ้มลูเดมิในเวลาทีก่ลับมาท างานอกีครัง้ 

สทิธิข์องคณุในการเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS 

จะสิน้สดุลงโดยอตัโนมัตเิมือ่สทิธิข์องลกูคา้ในการใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS หมดอายหุรอืสิน้สดุลง 
หรอืเมือ่มกีารเลกิจา้งคณุกบัลกูคา้หรอืยกเลกิการอนุญาตใหค้ณุเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS 

ในฐานะตัวแทนของลกูคา้ 
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2.5 การเขา้ถงึและใชว้ัสดขุอง UPS  

(a) การเขา้ถงึโดยปฏบิตัติามขอ้ตกลง  คณุสามารถเขา้ถงึและใชว้สัดขุอง UPS 
ไดต้ามขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงฉบับนี้  คณุตอ้งไมใ่ชห้รอืเขา้ถงึเนือ้หาใดๆ ของ UPS ในทางใดก็ตามซึง่ UPS 

ไดพ้จิารณาดว้ยเหตผุลแลว้เห็นวา่มผีลเสยีตอ่สมรรถภาพหรอืการท างานของวัสดขุอง UPS 
หรอืรบกวนความสามารถของบคุคลอืน่ในการเขา้ถงึระบบของ UPS และเทคโนโลยขีอง UPS  

(b) บญัชรีะบบ  เทคโนโลยขีอง UPS 

บางอยา่งจะระบใุหค้ณุตอ้งจัดตัง้บญัชรีะบบและองคป์ระกอบเพือ่การรักษาความปลอดภัย อาท ิ ID 
การเขา้สูร่ะบบและรหัสผา่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณุจะตอ้งใชบ้ญัชรีะบบทีก่ าหนดของคณุและองคป์ระกอบเพือ่การรักษาความปลอดภัยเฉพาะเมือ่เขา้ถงึเทคโนโล
ยขีอง UPS ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชรีะบบดงักลา่วนัน้ คณุไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS 

โดยใชบ้ญัชรีะบบและองคป์ระกอบเพือ่การรักษาความปลอดภัยทีก่ าหนดใหก้ับบคุคลอืน่ 
คณุตอ้งไมเ่ปิดเผยบัญชรีะบบของคณุหรอืองคป์ระกอบเพือ่การรักษาความปลอดภัยใหบ้คุคลอืน่ทราบ  

สทิธใินการเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS 

ทีเ่ชือ่มโยงกับบญัชรีะบบนัน้หรอืองคป์ระกอบเพือ่การรักษาความปลอดภัยจะสิน้สดุลงโดยอตัโนมัตเิมือ่มกีารยกเลิ
กหรอืลบบญัชรีะบบหรอืองคป์ระกอบเพือ่การรักษาความปลอดภัยของคณุ  คณุจะตอ้งรับผดิชอบ 

ชดใชค้า่เสยีหายและท าใหผู้ไ้ดรั้บการคุม้ครองของ UPS ไมไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นจากหรอืตอ่ความเสยีหายใดๆ 
หรอืทัง้หมดที ่ ผูท้ีไ่ดรั้บคา่สนิไหมทดแทนของ UPS 

ประสบหรอืไดรั้บทีเ่กดิจากหรอืเกีย่วขอ้งกับการใชห้รอืเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งของ UPS 

ของบคุคลใดๆ โดยผ่านทางการใชบ้ญัชรีะบบของคณุหรอืองคป์ระกอบเพือ่การรักษาความปลอดภัย 
รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงการใชห้รอืการเขา้ถงึโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

ไมว่า่การใชห้รอืเขา้ถงึนัน้จะไดรั้บอนุญาตจากคณุหรอืไม่ก็ตามดว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยของคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  
ตวัอยา่งของบัญชรีะบบไดแ้ก ่โปรไฟล ์UPS ของคณุทีเ่ก็บรักษาไวท้ี ่UPS.com 

(c) การพึง่พาอนิเทอรเ์น็ต  คณุรับทราบวา่ระบบของ UPS และเทคโนโลยขีอง UPS 
อาจเขา้ถงึไดโ้ดยใชอ้นิเทอรเ์น็ต ซึง่ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของ UPSI  ดงันัน้ คณุตกลงวา่ UPS หรอื UPSI 

จะไมรั่บผดิชอบหรอืรับผดิ ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้มตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ 

ทีเ่กดิจากหรอือา้งวา่เกดิจากการใชอ้นิเทอรเ์น็ตอย่างไมเ่หมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้งของคณุ 
หรอืการทีค่ณุไมส่ามารถเขา้ถงึระบบของ UPS และเทคโนโลยขีอง UPS ทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต 

(d) ลงิกเ์ช ือ่มภายนอก  เทคโนโลยขีอง UPS อาจมลีงิกไ์ปยังเว็บไซตท์ีเ่ชือ่มโยง 
การเขา้ถงึเว็บไซตท์ีเ่ชือ่มโยงเหลา่นีม้ใีหเ้พือ่ความสะดวกของคณุเทา่นัน้ และไมถ่อืวา่ UPS 

ใหก้ารรับรองเนือ้หาในเว็บไซตท์ีเ่ชือ่มโยงดงักลา่ว UPS ไมข่อรับรองหรอืใหก้ารรับประกนัใดๆ 

เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ความแมน่ย า ประสทิธภิาพ หรอืคณุภาพของเนือ้หา ซอฟตแ์วร ์ บรกิาร 
หรอืโปรแกรมประยุกตใ์ดๆ ทีอ่ยูใ่นเว็บไซตท์ีเ่ชือ่มโยงใดก็ตาม หากคณุตัดสนิใจทีจ่ะเขา้ถงึเว็บไซตท์ีเ่ชือ่มโยง 

ถอืวา่คณุยอมรับความเสีย่งจากการกระท าของคณุเอง UPS ไมรั่บผดิชอบวา่จะมเีว็บไซตท์ีเ่ชือ่มโยงให ้ นอกจากนี ้
การใชเ้ว็บไซตท์ีเ่ชือ่มโยงของคณุตอ้งเป็นไปตามนโยบายและขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชท้ีม่ผีลบงัคับใช ้

รวมทัง้แตไ่มจ่ ากัดเพยีงนโยบายวา่ดว้ยการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของเว็บไซตท์ีเ่ชือ่มโยง 

(e) การเขา้ถงึโดยอตัโนมัต ิ  โดยไมม่ขีอ้จ ากดัใดๆ 
หา้มมใิหม้กีารใชอ้ปุกรณ์การสอบถามโดยอัตโนมัต ิ หุน่ยนต ์ หรอืเครือ่งมอืการเก็บรวบรวมและดงึขอ้มลูซ ้าๆ 

ชดุค าสัง่ประจ า ค าสัง่สครปิท ์ หรอืกลไกอืน่ๆ ทีม่หีนา้ทีก่ารท างานในท านองเดยีวกนันี้ 
ซึง่โดยตัวเองแลว้ไมใ่ชเ่ทคโนโลยขีอง UPS ทีไ่ดรั้บอนุญาตเพือ่จดุมุง่หมายดงักลา่วในทีน่ี้ ในการเขา้ถงึระบบของ 

UPS หรอืเทคโนโลยขีอง UPS 

(f) ไวรัส คณุตกลงทีจ่ะไมเ่กีย่วขอ้ง ป้อน หรอือพัโหลดไวรัส ตวัลวง หนอน 

ระเบดิเวลาหรอืรูทนีการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรอ์ืน่ๆ (i) ทีม่เีจตนาท าลาย แทรกแซง กดีขวาง หรอืยดึระบบของ 

UPS หรอืเทคโนโลยขีอง UPS หรอื (ii) ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธิว์า่ดว้ยทรัพยส์นิทางปัญญาของ UPSI หรอืบคุคลอืน่ 

(g) วศิวกรรมยอ้นกลบั 
คณุจะไมท่ าวศิวกรรมยอ้นกลบัหรอืพยายามดงึซอรส์โคด้จากซอฟตแ์วร์ 
ยกเวน้เทา่ทีข่อ้จ ากัดนีถ้กูหา้มไวโ้ดยชดัแจง้ตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ  
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2.6 การรับประกนัและการอนุญาตขอ้มลู  

(a) การรับประกนั คณุรับรองและรับประกนัวา่ (i) คณุมสีทิธทิีจ่ะใหข้อ้มลูทีค่ณุโอนใหแ้ก ่
UPS ตามขอ้ตกลงฉบบันี ้ (ii) ขอ้มลูใดๆ ทีค่ณุใหแ้ก ่ UPS เกีย่วกบัตวัคณุตามขอ้ตกลงฉบบันีเ้ป็นความจรงิ 

ถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์์ รวมทัง้ขอ้มลูนัน้เป็นปัจจุบัน และ (iii) คณุไดท้ าการแจง้อย่างเหมาะสม 
และหากจ าเป็นภายใตก้ฎหมายทีม่ ี คณุไดรั้บความยนิยอมทีเ่หมาะสม เป็นไปดว้ยความสมัครใจ จ าเพาะเจาะจง 

ไดรั้บทราบขอ้มลูและมปีระสทิธภิาพจากเจา้ของขอ้มูลแตล่ะบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มูลใดๆ ทีค่ณุใหแ้ก ่ UPS 

ซึง่อนุญาตใหท้ าการประมวลผลขอ้มลูดงักลา่ว 
รวมทัง้อนุญาตใหท้ าการโอนขอ้มลูดงักลา่วไปยังประเทศสหรัฐอเมรกิาหรอืประเทศหรอืเขตแดนอืน่ๆ 

ทีอ่าจมรีะดับการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลตามกฎหมายทีแ่ตกตา่งกนักบักฎหมายในประเทศหรอืเขตแดนตน้ก าเนดิ
ของบคุคลดงักลา่ว  คณุรับทราบและยอมรับวา่ UPS 

จะไม่จ าเป็นตอ้งท าการตรวจสอบหรอืขอค ายนืยันความถูกตอ้งหรอืความถูกตอ้งของขอ้มลูใดๆ ทีค่ณุใหก้ับทาง 
UPS 

(b) การอนุญาต ณ ทีน่ี ้ คณุอนุญาตและมอบหมายให ้ UPS และ UPS Supply Chain 

Solutions, Inc. และหน่วยงานในสงักดั ผูส้บืทอด และผูไ้ดรั้บมอบหมายของบรษัิทเหลา่นัน้ เปิดเผยบนัทกึตา่งๆ 
ทีอ่า้งองิไวใ้น 19 C.F.R. สว่นที ่ 111 และ 163 รวมทัง้เอกสาร ขอ้มลู หรอืสารสนเทศใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของคณุใหแ้ก ่ UPSI  UPSI รวมทัง้แตไ่มจ่ ากัดอยู่แตเ่พยีง UPS และ UPS Supply Chain 
Solutions, Inc. สามารถวา่จา้งใหบ้คุคลภายนอกชว่ยจัดการดา้นการธรุการเป็นปกต ิ(เชน่ การสรา้งใบเรยีกเก็บเงนิ 

การเรยีกเก็บเงนิ การธนาคาร การสรา้งภาพจากขอ้มลู และการเก็บเอกสาร) ไดแ้ละ ณ ทีน่ี้ 

คณุไดใ้หค้วามยนิยอมหลงัการไดรั้บทราบขอ้มลูทีเ่ป็นไปดว้ยความสมัครใจ จ าเพาะเจาะจงแก ่ UPSI 
เพือ่ปลดปลอ่ยเอกสารตา่งๆ รวมทัง้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิของคณุ 

เพือ่ใหผู้รั้บขอ้มลูดงักลา่วสามารถด าเนนิการดา้นธรุการปกตนัิน้ได ้ ตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการบรกิารของ UPS 
Supply Chain Solutions คณุรับทราบวา่คณุมหีนา้ที ่

และเป็นผูรั้บผดิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการเก็บรักษาบนัทกึทัง้หมดทีจ่ าเป็นตามที ่ กฎหมายศลุกากร และ/หรอืกฎหมาย 
อืน่ๆ ของสหรัฐอเมรกิาก าหนด และรับทราบวา่ขอ้ตกลงนี้ไมไ่ดก้ าหนดแตอ่ย่างใดวา่ UPSI จะตอ้งท าหนา้ที ่

และยอมรับขอ้ผูกพันในการท าหนา้ทีเ่ป็น “ผูเ้ก็บรักษาบนัทกึ” หรอื “ตวัแทนการเก็บรักษาบันทกึ” ใหแ้กค่ณุ  

(c) วศิวกรรมยอ้นกลบั 
คณุจะไมท่ าวศิวกรรมยอ้นกลบัหรอืพยายามดงึซอรส์โคด้จากซอฟตแ์วร์ 

ยกเวน้เทา่ทีข่อ้จ ากัดนีถ้กูหา้มไวโ้ดยชดัแจง้ตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ 

(d) การใชโ้ลโกข้องลกูคา้  เทคโนโลยขีอง UPS 

ทีโ่ฮสตบ์างอยา่งสามารถก าหนดใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการโดยการเพิม่ภาพกราฟิกเขา้ไปโดยเฉพาะได ้  ณ ทีน่ี้ 

คณุใหอ้นุญาตทีไ่มใ่ชส่ทิธิข์าด ทีป่ราศจากคา่ลขิสทิธิ ์ และเป็นการอนุญาตทั่วโลก ในระหวา่งก าหนดระยะเวลา 
เพือ่ให ้ UPS ใช ้ ท าส าเนา ตพีมิพ ์ ปฏบิตักิาร และแสดงชือ่และ/หรอื เครือ่งหมายการคา้ทีก่ าหนด โลโก ้

หรอืเครือ่งหมายบรกิารของคณุ ทีค่ณุจัดหาใหแ้ก ่ UPS (“โลโก”้) เพือ่ใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของเทคโนโลยขีอง UPS 
ขณะทีค่ณุ พนักงานอืน่ของลกูคา้ และผูใ้ชอ้ืน่ๆ ทีไ่ดรั้บอนุญาตจากคณุ (ตามแตจ่ะเกีย่วขอ้ง) เขา้ถงึเทคโนโลยนัีน้ 

และเพือ่ออกใบอนุญาตชว่งตามทีจ่ าเป็น และสมเหตสุมผลเพือ่ให ้ บรรลจุดุมุง่หมายนี ้ 

คณุตกลงทีจ่ะจัดหาโลโกใ้นรูปแบบและขนาดทีก่ าหนดโดย UPS คณุรับรองวา่คณุเป็นเจา้ของสทิธิท์ัง้หมดในโลโก ้
และมสีทิธิท์ีจ่ะใหอ้นุญาตส าหรับโลโกนั้น้ 
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2.7 การจับคูท่ีอ่ยูใ่หต้รงกนั  

(a) การระบพัุสดภุัณฑข์าเขา้ เทคโนโลยขีอง UPS 
บางอยา่งจะระบพัุสดภุัณฑข์าเขา้โดยเปรยีบเทยีบทีอ่ยูข่องปลายทางกบัทีอ่ยูท่ีค่ณุให ้

เพือ่ใชใ้นบรกิารการเปรยีบเทยีบทีอ่ยู่บนพัสดภุัณฑ ์ หรอืโดยการเชือ่มโยง LID กบัพัสดภุัณฑ ์
คณุรับรองวา่ขอ้มลูทีอ่ยู่ทีค่ณุใหเ้ป็นความจรงิ สมบรูณ์ และถกูตอ้ง คณุตอ้งแจง้ให ้ UPS 

ทราบทนัทหีากขอ้มลูทีอ่ยู่ทีค่ณุไดใ้หไ้วก้ับ UPS เปลีย่นแปลงไป 

และคณุไดรั้บอนุญาตใหข้อรับขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัพัสดภุัณฑท์ี ่ UPSI ไดส้ง่มอบถงึทีอ่ยู่ทีค่ณุให ้
คณุรับทราบและตกลงวา่เทคโนโลยขีอง UPS (1) 

อาจไมร่ะบแุละแจง้เกีย่วกบัการจัดสง่ทัง้หมดในระบบการจัดสง่ของ UPSI ทีม่จีดุหมายปลายทางถงึทีอ่ยู่ทีค่ณุใหไ้ว ้
หรอืทีเ่ชือ่มโยงกับ LID (2) อาจระบแุละแจง้เกีย่วกับการจัดสง่ทีส่ง่มอบถงึระบบการจัดสง่ของ UPSI 

ทีไ่ม่ไดต้ัง้ใจใหน้ าสง่ถงึทีอ่ยูท่ ีค่ณุใหไ้ว ้ หรอืไมไ่ดม้เีจตนาน าสง่ไปยังทีอ่ยู่ทีค่ณุเชือ่มกับ LID ทีค่ณุใช ้ และ (3) 
อาจระบแุละแจง้เกีย่วกับการจัดสง่ตา่ง ๆ ทีค่ณุสง่มอบถงึระบบการจัดสง่ของ UPSI 

ใหแ้กบ่คุคลทีส่ามทีไ่มเ่กีย่วขอ้งดว้ย โดยการจา่หนา้ทีอ่ยูไ่มถู่กตอ้ง 

ทีไ่มถู่กตอ้งเมือ่เปรยีบเทยีบจากเทคโนโลยขีอง UPS หรอืทีอ่ยู่ทีไ่มถ่กูตอ้งหรอื LID 
ทีไ่มถู่กตอ้งถงึบคุคลทีส่ามทีไ่มเ่กีย่วขอ้งดว้ย การจัดสง่ทีร่ะบไุวใ้นสว่นยอ่ย (2) และ (3) ขา้งตน้ 

จะไดรั้บการอา้งองิถงึตอ่ไปในเอกสารนีว้า่ “การจัดสง่ขาเขา้ทีล่งทีอ่ยูผ่ดิ” 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสง่ขาเขา้ทีล่งทีอ่ยู่ผดิอาจจะตอ้งมภีาพลายเซ็นแบบดจิทิลัของการรับพัสด ุ UPS 

จะรับผดิตอ่คณุเฉพาะในกรณีทีม่กีารกระท าความผดิโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อย่างรา้ยแรงส าหรับขอ้เรยีกรอ้ง

หรอืความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิจากการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วกับการจัดสง่พัสดผุลติภัณฑข์าเขา้ทีล่งทีอ่ยู่ผดิ 

  (b) สารสนเทศเกีย่วกบัการจัดสง่ขาเขา้ทีล่งทีอ่ยู่ผดิ 
ขอ้มลูทีค่ณุไดรั้บผา่นทางเทคโนโลยขีอง UPS ซึง่เป็นขอ้มลูเกีย่วกับการจัดสง่ขาเขา้ทีล่งทีอ่ยู่ผดิเป็น 
“สารสนเทศ”  หลงัจากทีค่ณุระบสุารสนเทศใด ๆ เกีย่วกับการจัดสง่พัสดภุัณฑข์าเขา้ทีล่งทีอ่ยูผ่ดิ 

คณุตกลงทีจ่ะไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลใดก็ตาม หรอืใชส้ารสนเทศดงักลา่วเพือ่วตัถปุระสงคใ์ดก็ตาม  
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 

จากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืประสบโดยบคุคลผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 

ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรอืมคีวามเชือ่มโยงกับการทีค่ณุละเมดิการรับประกนัใด ๆ 
ในประโยคกอ่นหนา้ดว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายของคณุเองเทา่นัน้   

2.8 ตวัวดัประสทิธภิาพ 
คณุตอ้งไมเ่ปิดเผยหรอืเผยแพร่สถติดิา้นประสทิธภิาพหรอืขดีความสามารถใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลลพัธก์ารทดสอบตามเกณฑม์าตรฐานทีด่ าเนนิการกับเทคโนโลยขีอง UPS 

หากยังไมไ่ดรั้บความยนิยอมทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหนา้จาก UPS 

3 การจดัสง่โดยใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS  

3.1 การบงัคบัใชข้อ้ตกลงการบรกิารการจัดสง่สนิคา้  
พัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบทีส่ าแดงผ่านทางเทคโนโลยขีอง UPS ภายใตบ้ัญชขีอง UPS 

จะอยูภ่ายใตแ้ละควบคมุโดยสญัญาบรกิารจัดสง่ปัจจบุนัส าหรับบญัชขีอง UPS ทีใ่ชบ้งัคับ  

พัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบทัง้หมด 
รวมทัง้แตไ่มจ่ ากัดเพยีงพัสดภุัณฑท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตบ้ังคบัของสญัญาวา่ดว้ยบรกิารจัดสง่ 

จะอยูใ่ตบ้งัคับของขอ้ก าหนด และเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ UPS 
วา่ดว้ยการขนสง่/บรกิารทีม่ผีลบงัคบัใช ้ ณ เวลาทีส่ง่  คณุไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยใีดๆ ของ UPS 

ไดเ้พือ่สง่มอบพัสดภุัณฑใ์นฐานะผูใ้หบ้รกิารแทนลกูคา้ของ UPS ทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม เวน้แตว่า่ UPS 
ไดอ้นุมัตใิหค้ณุเป็นผูใ้หบ้รกิารแกล่กูคา้ของ UPS ผูนั้น้กอ่น  ค าสัง่ในการใหบ้รกิารผา่นทางเทคโนโลยขีอง UPS 

ทัง้หมดมผีลผูกพันและถอืเป็นสิน้สดุ โดยจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขการบรกิารจัดสง่ทีม่บีงัคบัใชก้บัค าสัง่ดงักลา่ว 

3.2 เทคโนโลยขีอง UPS ชว่ยประเมนิคา่จัดสง่ คา่ธรรมเนยีมใดๆ 
ส าหรับการจัดสง่โดยเทคโนโลยขีอง UPS ในชว่งเวลาของการประกาศเป็นการประมาณการ 

คา่ใชจ้่ายจรงิจะถกูก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขดา้นการขนสง่/บรกิารของ UPS ทีม่ผีลบงัคับใช ้
และขอ้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ กบั UPSI 

ทีเ่กีย่วขอ้ง  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการจัดสง่และคา่ใชจ้า่ยโดยประมาณทีแ่สดงโดยเทคโนโลยขีอง UPS 

ในเวลาทีม่กีารประกาศอาจแตกตา่งกนั  โดยไมค่ านงึถงึคา่ใชจ้า่ยทีน่ าเสนอโดยเทคโนโลยขีอง UPS 
ในชว่งเวลาของการประกาศ   คา่ธรรมเนยีมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขดา้นการขนสง่/บรกิารของ UPS 

ทีม่ผีลบงัคับใช ้และขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อักษรใดๆ กบั UPSI ทีเ่กีย่วขอ้งจะใชค้วบคมุคา่ธรรมเนยีมทัง้หมด 
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3.3 ขอ้มลูทีไ่มค่รบถว้นสมบรูณ์และคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ  
หากขอ้มลูเกีย่วกับพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบซึง่ส าแดงผา่นทางเทคโนโลยขีอง UPS 
ทีค่ณุใหไ้วนั้น้ไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งไมว่า่จะในทางใดก็ตาม สมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งของฝ่ายคูส่ญัญาฝ่าย UPS 

อาจจะ (แตไ่มม่ขีอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้ง) แกไ้ขหรอืท าใหข้อ้มูลนัน้สมบรูณ์ครบถว้นในนามของคณุ 
และปรับคา่ธรรมเนยีมใหเ้ป็นไปตามนัน้ คณุตกลงทีจ่ะช าระคา่ธรรมเนยีมการขนสง่ อากร ภาษี คา่ใชจ้า่ยพเิศษ 

คา่สนิไหมและคา่ปรับโดยรัฐบาล คา่เก็บสนิคา้ 

คา่ศลุกากรทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลมาจากการทีค่ณุหรอืผูรั้บไม่จัดหาเอกสารทีเ่หมาะสมหรอืไมข่อใบอนุญาตทีจ่ าเป็น 
คา่ธรรมเนยีมทีฝ่่ายตา่งๆ ของ UPS ช าระลว่งหนา้ไปแลว้ คา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมายของฝ่ายตา่งๆ ของ UPS 

และคา่ใชจ้่ายอืน่ใดทีป่ระเมนิ 
หรอืเกดิขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกับพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบซึง่จัดสง่โดยใชเ้อกสารบัญชสีนิคา้การจัดสง่ผา่นทางเทคโนโลยขีอ

ง UPS (รวมเรยีกวา่ คา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ”) หากคณุใชบ้ตัรเครดติหรอืเดบติในการช าระคา่ขนสง่ส าหรับ 
พัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบ ซึง่สง่โดยใชเ้อกสารบญัชสีนิคา้การจัดสง่ผ่านทางเทคโนโลยขีอง UPS 

คณุอนุญาตอยา่งชดัแจง้ใหฝ่้ายตา่งๆ ของ UPS ประเมนิและเก็บคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบนัน้ รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัอยู่แตเ่พยีงคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 
โดยการใชบ้ตัรเครดติหรอืเดบติใบเดยีวกนันัน้ดว้ยเชน่กนั 

ในกรณีทีค่ณุสามารถเลอืกใชว้ธิอีืน่ในการเรยีกเก็บเงนิในเทคโนโลยขีอง UPS เชน่ แตไ่มจ่ ากดัเพยีง 
การเรยีกเก็บเงนิจากบคุคลทีส่ามหรอื Pay by Text คณุตกลงทีจ่ะประกนัการช าระคา่ธรรมเนยีมทัง้หมด 

รวมทัง้คา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบของคณุ 

หากผูรั้บหรอืบคุคลทีส่ามไมย่อมช าระคา่ธรรมเนยีมเหลา่นัน้ 

3.4 ความสมบรูณ์ของการท าธรุกรรมการจัดสง่สนิคา้   คณุตกลงวา่วธิกีารช าระเงนิทีค่ณุเลอืก (เชน่ 

ช าระเงนิผ่านบตัรและ บญัช ี UPS) อาจถกูเรยีกเก็บเงนิส าหรับบรกิารจัดสง่ทีร่อ้งขอ 
เมือ่คณุท าธรุกรรมผ่านเทคโนโลยขีอง UPS หนึง่ เสร็จสิน้ลง และเห็นฉลากสง่ของส าหรับใหพ้มิพอ์อกมา 

ไมว่า่ในเวลาตอ่มาคณุจะพมิพฉ์ลากนัน้ออกมา หรอืน าไปตดิลงบนพัสดภุัณฑแ์ละสง่มอบพัสดภุัณฑใ์หแ้ก ่ UPSI 
หรอืไมก็่ตาม  

3.5 ใบเสร็จรับสนิคา้จากการจัดสง่พัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบ การทีคู่ส่ญัญาฝ่าย UPS 

สแกนฉลากของพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบถอืเป็นหลกัฐานชดัแจง้เพยีงอย่างเดยีววา่คูส่ญัญาฝ่ายของ UPS 
ไดรั้บพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบนัน้จรงิเพือ่ท าการจัดสง่ตามรายละเอยีดขอ้มลูทีป่รากฏบนฉลาก 

4 การคงอยูข่องขอ้ก าหนดเมือ่ขอ้ตกลงสิน้สุดลง 
  

  แมจ้ะมกีารยกเลกิขอ้ตกลงนี้ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 

หัวขอ้ดงัตอ่ไปนีข้องนโยบายขอ้มลูและการใชง้านโดยทั่วไปจะคงอยูต่อ่ไปไดห้ากมกีารยกเลกิดงักลา่ว: หัวขอ้ 1.1 
- 1.2, 1.4(b) (ประโยคทีส่ ี)่, 2.1 (ประโยคสดุทา้ย), 2.2 (ประโยคสดุทา้ย) และ2.5(b) (ประโยคทีห่ก)  
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เอกสารประกอบ A 

 

ค าจ ากดัความ 

 

ค าจ ากดัความดงัตอ่ไปนีจ้ะถูกใชใ้นนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทัว่ไปนี ้  

ผูค้วบคมุจดัการ มคีวามหมายทีก่ าหนดไวใ้นสว่นที ่2.4(ก) ของนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทัว่ไปนี้ 

ขอ้มูล 3PL หมายถงึขอ้มูลทีค่ณุไดรั้บเมือ่ด าเนนิการตามวตัถปุระสงค ์3PL 

วตัถปุระสงค ์ 3PL หมายถงึการใชง้านของลกูคา้ภายในธรุกจิของการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสข์องบคุคลทีส่าม 
ซึง่เป็นบรกิารทีม่อบใหแ้กล่กูคา้การขนสง่ของ UPS ส าหรับการขนสง่ 3PL  เพือ่ความชดัเจนนัน้ วตัถปุระสงค ์3PL 

จะไมร่วมถงึการจ าหน่ายซ ้า การจัดจ าหน่าย หรอืการจัดจ าหน่ายซ ้าเทคโนโลย ีใหแ้กบ่คุคลทีส่าม 

การขนสง่ 3PL หมายถงึ ส าหรับลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS แลว้ จะเป็นการจัดสง่ทีเ่ป็นทีเ่ขา้ใจและด าเนนิการ 
(1) ใหแ้ก ่ UPS (ก) โดยลกูคา้ เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS และ (ข) 

โดยซพัพลายเออรข์องลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS หรอืลกูคา้ของลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS ตามค าสัง่ของลกูคา้ 
ในกรณีทัง้สองขา้งตน้นัน้ บรกิารทีด่ าเนนิการใหแ้ก ่UPSI ภายใตบ้ญัช ีUPS ทีก่ าหนดไวใ้หล้กูคา้บรกิาร 3PL ของ 

UPS และ (2) ใหแ้ก ่UPSI โดยมเีจตนาเพือ่จัดสง่ถงึลกูคา้ เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS 
 

ไซตท์ีเ่ชือ่มโยงถงึ หมายถงึ เว็บไซตแ์ละแหลง่ขอ้มลูของบคุคลภายนอกทีเ่ชือ่มโยงโดยการใส ่ URL 

เขา้ไปในเว็บไซตข์อง UPS หรอืเทคโนโลยขีอง UPS 

สารสนเทศของผูใ้หบ้รกิาร หมายถงึสารสนเทศทีค่ณุไดรั้บในขณะปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะผูใ้หบ้รกิาร 

ลกูคา้บรกิาร 3PL ของ UPS หมายถงึลกูคา้ขนสง่ของ UPS ทีไ่ดรั้บบรกิารโลจสิตกิสบ์คุคลทีส่ามจากลกูคา้ 


