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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 หากไมต่อ้งใชบ้ัญช ี 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 

กรณีทีค่ณุเขา้ร่วมลงนามในขอ้ตกลงฉบับนีใ้นฐานะบคุคลคนหนึง่ในนามของบคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชเ่พือ่การใชง้
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 าหนดและเงือ่นไขทั่วไปเหลา่นี้ 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 

ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตตามระเบยีบขอ้บงัคับของฝ่ายบรหิารการสง่ออกสหรัฐอเมรกิา 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 

12.13. การสละสทิธิ:์ ประกาศส าหรบัสหภาพยโุรป  

หากคณุเป็นผูม้ถี ิน่พ านักหรอืส านักงานทีจ่ดทะเบยีนของคณุตัง้อยูใ่นประเทศใดก็ตามของสหภาพยโุรป 
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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


 

13 

 

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 
จะไดรั้บการอา้งถงึและไดรั้บการแกไ้ขในทีส่ดุโดยอนุญาโตตลุาการภายใตก้ฎอนุญาโตตลุา

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
องอสิราเอลนัน้ไดรั้บการจัดตัง้ขึน้โดยการอา้งองิในอนุมาตรานี ้ 

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 
ซึง่ทัง้หมดของขอ้ตกลงนัน้ไดรั้บการผสมรวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงนี ้

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 

 



 

1 

สทิธิข์องผูใ้ชข้ ัน้สดุทา้ย 

(เวอรช์นั EUR:33012021) 

สทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยเป็นสว่นหนึง่และรวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงวา่ดว้ยเทคโนโลยขีอง UPS 

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

ธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยนีจ้ะน ามาใชก้บัเทคโนโลย ี UPS 

ทีร่ะบไุว ้  ตามสทิธแิละขอ้จ ากดัจะสามารถบงัคบัใชไ้ดเ้ฉพาะกรณีทีค่ณุใชห้รอืเขา้ถงึเทคโนโลย ี UPS 
ซึง่ไดน้ าสทิธิแ์ละขอ้จ ากดัเหลา่นัน้มาใชบ้งัคบั  กอ่นทีจ่ะมกีารใชห้รอืการเขา้ถงึใดๆ ในเทคโนโลยขีอง UPS 

ทีร่ะบไุวใ้นสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย 
กรุณาอา่นทบทวนสทิธแิละขอ้จ ากัดทีใ่ชบ้งัคับกับการใชแ้ละการเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS ดงักลา่ว  นอกจากนี ้

นโยบายขอ้มลูและการใชง้านทัว่ไป<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/IGUP_TH.pdf
> อาจน าไปใชก้บัการใชห้รอืเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS และรวมอยู่ในสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย  

ค าทีเ่ป็นตวัพมิพใ์หญ่ทีใ่ช ้

แตไ่ม่ไดก้ าหนดค านยิามไวใ้นสทิธิผ์ูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยนี้จะมคีวามหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไ
ปของขอ้ตกลงนี้ 

เวน้เสยีแตว่า่จะระบไุวใ้นสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยเหลา่นี ้
คณุจะไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายในการเขา้ถงึและการใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS เทคโนโลยขีอง UPS 

อาจจัดใหม้กีารเขา้ถงึบรกิารของ UPS ทีม่คีา่ธรรมเนยีม (เชน่ บรกิารจัดสง่ทีเ่ขา้ถงึไดผ้่านเทคโนโลยขีอง UPS) 

ควบคมุโดยขอ้ตกลงอืน่ๆ กบั UPSI คณุตกลงวา่ การทีค่ณุใชบ้รกิารของ UPS 
โดยการเขา้ถงึผา่นทางเทคโนโลยขีอง UPS ไมว่า่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมหรอืไมก็่ตาม 

จะเป็นไปตามขอ้ตกลงทีค่ณุท าไวก้ับ UPSI ทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิารนัน้ของ UPS รวมทัง้ (เชน่) 
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ UPS วา่ดว้ยการขนสง่/บรกิาร ทีม่ผีลบงัคบัใช ้

1 เทคโนโลยขีอง UPS ท ัง้หมด ขอ้ก าหนดตอ่ไปนีม้ผีลใชก้ับเทคโนโลยขีอง UPS ทัง้หมด 

1.1 เทคโนโลยเีบตา้  

(a) ความพรอ้มใชง้าน  ในบางกรณี UPS อาจเสนอการปรับปรุงตอ่เทคโนโลยขีอง UPS 
หรอืเทคโนโลยเีพิม่เตมิใหแ้กค่ณุใน ระหวา่งชว่งเวลาการทดสอบ ซึง่โดยปกตแิลว้จะไมม่ ี (รวมเรยีกวา่ 
เทคโนโลยเีบตา้”)  หากเทคโนโลยเีบตา้ นัน้เป็นการปรับปรุงจากเทคโนโลยขีอง UPS ทีม่อียูแ่ลว้ 

จะถอืวา่เป็นสว่นหนึง่ของเทคโนโลยขีอง UPS ตัวพืน้ฐานทีส่อดคลอ้งกนันัน้ และขอ้ก าหนดตา่งๆ 
ของขอ้ตกลงนีท้ีม่ผีลบงัคบัใชก้บัเทคโนโลยขีอง UPS นัน้ จะมผีลบงัคบัใชก้ับเทคโนโลยเีบตา้นัน้ดว้ยเชน่กนั  

หากเทคโนโลยเีบตา้นัน้มขี ึน้ส าหรับเทคโนโลยใีหมเ่พิม่เตมิ UPS จะแจง้ใหท้ราบถงึขอ้ก าหนดต่างๆ 

ของขอ้ตกลงนีซ้ ึง่มผีลบงัคบัใชก้บัการใชเ้ทคโนโลยเีบตา้ของคณุ  
ไมว่า่จะขดัตอ่เนื้อหาทีก่ลา่วถงึไวใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไปอยา่งไรก็ตาม UPS 

จะไมรั่บผดิชอบตอ่คณุเกีย่วกบัการใชง้านเทคโนโลยเีบตา้  
ในกรณีทีม่กีารขดัแยง้เกดิขึน้ระหวา่งขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงนี้และขอ้ 1.1 ในสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยนี ้ใหถ้อืเอาขอ้ 

1.1 ในสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยนีเ้ป็นตวัควบคมุเทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่แกไ้ขความขัดแยง้ดงักลา่วกับเทคโนโลยเีบตา้ 

(b) การเก็บรักษาความลบั การมอียู ่ คณุสมบตั ิ การท างาน ความปลอดภัย ประสทิธภิาพ 
การประเมนิผล การประเมนิคา่ ความสามารถ และเนือ้หาของเทคโนโลยเีบตา้ ความคดิเห็น ขอ้สงสยั 

และขอ้เสนอแนะของคณุเกีย่วขอ้งกับเทคโนโลยเีบตา้ และสารสนเทศและขอ้มลูอืน่ๆ 
ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัหรอืฝังในเทคโนโลยเีบตา้เป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัหรอืความลบัทางการคา้ของ UPS 

(c) การใชข้อ้มลูของคณุ เทคโนโลยเีบตา้อาจรวมฟังกช์นัการท างานทีอ่นุญาตให ้ UPS 
ท าการวัดผลการใชง้านของคณุจากคณุลักษณะตา่งๆ และแจง้ให ้UPS ทราบผลจากการใชง้านนีท้างอเิล็กทรอนกิส ์ 

UPS มสีทิธใินการรวบรวมขอ้มลูจากคอมพวิเตอร ์ ขอ้มลูการก าหนดคา่ระบบและบนัทกึกจิกรรมตา่งๆ 

ของคณุในขณะใชเ้ทคโนโลยเีบตา้นี ้ (รายงานการใชเ้ทคโนโลยเีบตา้”)  UPS 
อาจใชร้ายงานการใชเ้ทคโนโลยเีบตา้เพือ่ชว่ยเหลอืในการด าเนนิการวเิคราะหแ์กไ้ขปัญหาและปรับปรุงฟังกช์นัการ

ใชง้านของเทคโนโลยเีบตา้ใหด้ยีิง่ขึน้  คณุยนิยอมและตกลงวา่ UPS สามารถท าส าเนา ใช ้เปิดเผย แสดง น าเสนอ 
เปลีย่นรูป สรา้งงานทีม่าจาก และแจกจา่ยใหผู้อ้ ืน่ ไดโ้ดยอสิระ โดยปราศจากขอ้จ ากัดหรอืขอ้ผกูพันชนดิใดๆ 

ตอ่คณุ ซึง่ขอ้คดิเห็น สารสนเทศ ขอ้มูล และค าแนะน า รวมทัง้รายงานเทคโนโลยเีบตา้และขอ้มลูฟีดแบ็ค 

(แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูทางการเงนิ 
แผนการเงนิหรอืแผนการผลติภัณฑท์ีโ่ดยทั่วไปแลว้ไม่ไดเ้ปิดเผยหรอืไมเ่ป็นทีท่ราบของสาธารณชน) 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/UTA_TH.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/IGUP_TH.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/IGUP_TH.pdf
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ทีค่ณุจัดหาใหแ้ก ่ UPS ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยเีบตา้  นอกจากนี ้ UPS สามารถใชค้วามคดิ แนวความคดิ 

ความรอบรู ้หรอืเทคนคิทีม่อียูใ่นขอ้มลูดงักลา่วไดอ้ยา่งอสิระ โดยปราศจากขอ้จ ากดัหรอืขอ้ผกูพันชนดิใดๆ ตอ่คณุ 

(d) ขอ้บกพร่องและขอ้ผดิพลาด 
โดยไมค่ านงึถงึสิง่ทีก่ลา่วเป็นอืน่ในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไป ขอ้ 8.2 คณุรับทราบและตกลงวา่ (ก) 
เทคโนโลยเีบตา้อาจมตี าหนแิละขอ้ผดิพลาด และ UPS 

ไมรั่บรองหรอืรับประกนัวา่เทคโนโลยเีบตา้นัน้จะเป็นไปตามความตอ้งการของคณุหรอืรับประกนั (โดยขอ้กฎหมาย 

กฎหมายทั่วไปหรอืเป็นอย่างอืน่) 
วา่การใชห้รอืการด าเนนิการจะไมถ่กูขดัขวางหรอืปราศจากขอ้ผดิพลาดตามขอบเขตสงูสดุของกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

อนุญาต (ข) เทคโนโลยเีบตา้ไม่ไดอ้อกวางตลาดในเชงิพาณชิย ์ และ UPS ไมม่ขีอ้ผูกพันใดๆ 
ในการวางขายเทคโนโลยเีบตา้หรอืออกใบอนุญาตใหใ้นอนาคต และ (ค) UPS 

จะไมถู่กก าหนดใหจ้ัดหาการดแูลรักษา สนับสนุนหรอืบรกิารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยเีบตา้นัน้ 

(e) ระยะเวลาการทดสอบ 
ระยะเวลาการทดสอบของเทคโนโลยเีบตา้จะเริม่ตัง้แตว่นัทีค่ณุไดรั้บเทคโนโลยเีบตา้จนถงึวนัทีร่ะบโุดย UPS 

ตามทีเ่ห็นสมควร UPS อาจสิน้สดุระยะเวลาการทดสอบ 
และสิน้สดุสทิธทิีใ่หใ้นเทคโนโลยเีบตา้เมือ่ใดก็ไดต้ามสะดวกหลงัการแจง้ใหค้ณุทราบ  

คณุตกลงทีจ่ะหยดุใชเ้ทคโนโลยเีบตา้ หลงัจากทีร่ะยะเวลาการทดสอบจบลง หรอืสิน้สดุระยะเวลาการทดสอบโดย 
UPS แลว้แตว่า่อะไรเกดิขึน้กอ่น  เทคโนโลยเีบตา้อาจน าไปใชใ้นกรณีทีส่มัพันธก์ับพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบเทา่นัน้  

1.2 ผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยทีเ่ป็นรัฐบาลสหรัฐฯ เทคโนโลยขีอง UPS มคีณุสมบัตเิสมอืนเป็น 

"สิง่ของในเชงิพาณชิย"์ ตามค านยิามในระเบยีบขอ้บงัคบัของการซือ้ขายของรัฐบาลกลาง 48 C.F.R. §2.101 
อนัประกอบไปดว้ย "ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรใ์นเชงิพาณชิย"์ และ 

"เอกสารก ากบัซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรใ์นเชงิพาณชิย"์ (รวมถงึขอ้มลูก ากับดา้นเทคนคิ) ตามการใชค้ าศพัทใ์น 48 
C.F.R. §12.212 และ 48 C.F.R. §227.7202-3 ไม่วา่เทคโนโลยขีอง UPS 

จะถกูสง่มอบในลักษณะของผลติภัณฑห์รอืมกีารเขา้ถงึโดยผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยทีเ่ป็นรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา 
ร่วมกบัการใชบ้รกิาร  การใช ้ ท าซ ้า ท าขึน้ใหม ่ การปลอ่ย การแกไ้ข การเปิดเผย 

หรอืการถา่ยโอนซอฟตแ์วรแ์ละขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่นัน้หรอืทีไ่ดรั้บมาจากสิง่นัน้ตอ้งหา้มตาม 48 C.F.R. 

§12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R. §227.7102-2, และ 48 C.F.R. §227.7202-1 จนถงึ 227.7202-4 
ตามความเหมาะสม ซึง่มผีลบังคบัใชแ้ทนทีร่ะเบยีบวา่ดว้ยเรือ่งการจัดหาของรัฐบาลกลาง (“FAR”) สว่นเพิม่เตมิ 

FAR ของกระทรวงกลาโหม (Defense FAR Supplement - “DFARS”) 
หรอืสว่นเพิม่เตมิหรอืขอ้ก าหนดเพิม่เตมิของหน่วยงานทีร่ะบสุทิธิข์องรัฐบาลในซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรห์รอืขอ้มลูท

างเทคนคิ ผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยทีเ่ป็นรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา 

จะไดรั้บซอฟตแ์วรโ์ดยมสีทิธิต์ามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงนีเ้ทา่นัน้ 
หากผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยทีเ่ป็นรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาตอ้งการมสีทิธิท์ีไ่ม่สามารถมอบใหไ้ดภ้ายใตเ้งือ่นไขของหัวขอ้นี ้

จะตอ้งเจรจาตอ่รองกับ UPS เพือ่พจิารณาวา่มเีงือ่นไขทีย่อมรับไดห้รอืไม่ ในการโอนมอบสทิธดิงักลา่ว 
และเอกสารตอ่ทา้ยทีท่ าเป็นลายลักษณ์อักษรทีย่อมรับร่วมกันส าหรับการโอนมอบสทิธดิงักลา่ว 

ตอ้งรวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงทีบ่งัคบัใชใ้ด ๆ เพือ่ใหม้ผีลบงัคับใช ้

หากขอ้ตกลงฉบบันี้ไม่สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยทีเ่ป็นรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาได ้
และคูส่ญัญาไมอ่าจตกลงร่วมกันไดใ้นแงข่องเงือ่นไขส าหรับขอ้ตกลงฉบับนี ้

ผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยทีเ่ป็นรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาตอ้งตกลงทีจ่ะยตุกิารใชง้านเทคโนโลยขีอง UPS 
และสง่คนืซอฟตแ์วรห์รอืขอ้มลูทางเทคนคิใด ๆ ทีส่ง่มอบใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของเทคโนโลยขีอง UPS ใหแ้ก ่ UPS 

โดยทียั่งไม่ไดใ้ช ้

2 UPS Developer Kit API ท ัง้หมด  ขอ้มูลตอ่ไปนีใ้ชก้ับ UPS Developer Kit APIs ทัง้หมด 

2.1 สทิธ ิ  หากคณุไดรั้บเอกสารทางเทคนคิ API ส าหรับ UPS Developer Kit API 

และองคป์ระกอบความปลอดภัยทีจ่ าเป็น 
คณุจะไดรั้บอนุญาตใหพั้ฒนาโปรแกรมประยกุตแ์ละใชโ้ปรแกรมประยกุตเ์พือ่เขา้ถงึ UPS Developer Kit API 

นอกเหนอืจากเขตแดนทีจ่ ากัด เพือ่ความกระจ่างชดั 
การอนุญาตดงักลา่วในยอ่หนา้นีไ้มไ่ดม้อบสทิธอินุญาตหรอืยอมให ้ (ก) บคุคลภายนอกใชง้านโปรแกรมประยุกต ์

หรอือนุญาตใหค้ณุใชง้านโปรแกรมประยุกตเ์พือ่ประโยชน์ส าหรับบคุคลทีส่าม หรอื (ข) 

คณุท าการแจกจา่ยโปรแกรมประยกุตใ์หแ้กบ่คุคลภายนอก  หากคณุไดส้ทิธิใ์หเ้ขา้ถงึ UPS Developer Kit API 
อนัเป็นสว่นหนึง่ของ Third Party Solution นัน้ คณุจะไมไ่ดรั้บเอกสารทางเทคนคิ API 

และไมม่สีทิธิพั์ฒนาหรอืเผยแพร่โปรแกรมประยกุต ์ และเนื้อหาทีเ่หลอืของขอ้ที ่ 2 ในสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย 
จะไมน่ าไปใชก้ับการใชง้าน UPS Developer Kit API ของคณุผ่าน Third Party Solution ดงักลา่ว  

คณุสามารถเขา้ถงึสว่นใดๆ ของ UPS Developer Kit API จากประเทศหรอืพืน้ทีท่ีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเขตแดนทีถู่กจ ากดั  
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อยา่งไรก็ตาม คณุรับทราบและตกลงวา่ UPS Developer Kit API 

จะไม่สง่มอบผลลพัธโ์ดยเจตนาส าหรับทกุประเทศหรอืพืน้ทีข่องเขตแดนทีไ่ดรั้บอนุญาต  
คณุสามารถอา้งเอกสารดา้นเทคนคิของ API ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ระบวุา่ประเทศหรอืพืน้ทีใ่ดบา้งที ่UPS Developer 

Toolkit API แตล่ะตัวจะสง่มอบผลลพัธโ์ดยเจตนากลบัคนืไป 

2.2 การเป็นเจา้ของสทิธิ ์  คณุจะเป็นเจา้ของสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

และผลประโยชน์ทัง้หมดในโปรแกรมประยุกต ์ นอกเหนือจากสว่นทีผ่นวกเอาวัสดตุา่งๆ ของ UPS 

หรอืผลงานทีเ่กดิจาก หรอืการดดัแปลงแกไ้ขวสัดตุา่งๆ ของ UPS ไวด้ว้ย 

2.3 การเขา้ใชโ้ปรแกรมประยกุต ์  เมือ่ไดรั้บค าขอทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษร คณุตอ้งให ้ UPS 

เขา้ถงึหรอืสง่ส าเนา (ตามแตท่ี ่UPS เลอืก) ของโปรแกรมประยกุต ์ (และ/หรอือพัเดตใดๆ ของโปรแกรมนัน้) และ 
URL ของต าแหน่งทีต่ัง้แตล่ะแหง่ของโปรแกรมประยกุตท์ีอ่ยูใ่นอนิเทอรเ์น็ต 

(หากโปรแกรมประยกุตนั์น้มใีหใ้ชห้รอืใหบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ต) 
เพือ่ใหต้ดัสนิวา่โปรแกรมประยุกตป์ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงนีห้รอืไม ่

ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงเอกสารทางเทคนคิ API  UPS อาจระงับการเขา้ถงึ UPS Developer Kit API 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ หากเชือ่ตามสมควรวา่โปรแกรมประยกุตล์ะเมดิขอ้ตกลงนี้ 

2.4 การสนับสนุน ยกเวน้ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบญัญัตขิองผลติภัณฑแ์ละบรกิารโดย UPS (เชน่ 
การลงทะเบยีนใน UPS.com หรอื UPS My Choice®) 

คณุจะบ ารุงรักษาและใหก้ารสนับสนุนโปรแกรมประยุกตข์องคณุเองทัง้หมด  

2.5 การแสดงขอ้มลู 
โปรแกรมประยกุตนั์น้ตอ้งไมม่ขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หบ้รกิารการจัดสง่รายอืน่หรอืบรกิารการจัดสง่ดงักลา่วอืน่ๆ 

ในหนา้ใดก็ตามทีม่สีารสนเทศปรากฏอยู่ ไมว่า่หนา้นัน้จะประกอบดว้ยกรอบหนึง่กรอบหรอืมากกวา่ก็ตาม  

ขอ้ก าหนดนีไ้ม่ไดห้า้มวา่ โปรแกรมประยุกตจ์ะตอ้งไม่แสดงเมนูของผูใ้หบ้รกิารการจัดสง่ 
หากวา่เมนูหรอืหนา้ดงักลา่วไม่มขีอ้มลูอืน่ใดรวมอยูด่ว้ย รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัอยู่แตเ่พยีงการระบุ 

หรอืเกีย่วขอ้งกับระดับการบรกิารตา่งๆ ของผูใ้หบ้รกิารการจัดสง่ดงักลา่ว  
คณุตอ้งแสดงขอ้มลูทัง้หมดในฟิลดข์อ้มูลแตล่ะฟิลดใ์นโปรแกรมประยุกตนั์น้ โดยไมม่กีารแกไ้ข เพิม่เตมิ ลบ 

หรอืเปลีย่นแปลง ไมว่า่จะในลักษณะใดก็ตาม 

2.6 สิง่ทีไ่มอ่นุญาต  เมือ่ใช ้UPS Developer Kit APIs คณุจะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิช์ว่งตอ่กับ 
UPS Developer Kit APIs ส าหรับบคุคลภายนอก ดงันัน้ คณุจะไม่สรา้งโปรแกรมประยกุตท์ีท่ างานเหมอืนกับ UPS 

Developer Kit API และเสนอใหบ้คุคลภายนอกใชห้รอืใช ้ APIs เพือ่ประมวลผลหรอืเก็บขอ้มลูใด ๆ 
ทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎจราจรระหวา่งประเทศทีก่ระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ ดแูล  

2.7 ขอ้มลูเกีย่วกบัอตัราคา่บรกิาร   
หากคณุแสดงหรอืโฆษณาอตัราคา่บรกิารทีแ่ตกตา่งไปจากอตัราคา่บรกิารของ UPS ซึง่ไดจ้าก UPS Developer Kit 

คณุตอ้งแสดงขอ้ความตอ่ไปนี้หรอืขอ้ความอืน่ที ่ UPS จัดหาใหเ้ป็นระยะๆ อยา่งเดน่ชดัในระยะทีใ่กลเ้คยีง 

พอเหมาะกับอตัราดงักลา่ว: “คา่ธรรมเนยีมเหลา่นีอ้าจไมไ่ดแ้สดงเฉพาะแตเ่พยีงอัตราคา่ธรรมเนยีมของ UPS 
และอาจรวมคา่ยกขนที ่[คณุ] เป็นผูเ้รยีกเก็บดว้ย” 

2.8 ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัการโฮสต ์  คณุสามารถ (1) 
โฮสตโ์ปรแกรมประยุกตนั์น้ไดท้ีส่ถานทีข่องคณุในประเทศหรอืพืน้ทีใ่ดก็ตามทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเขตแดนทีถ่กูจ ากัด หรอื 

(2) ท าสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารทีไ่มไ่ดเ้ป็นคูแ่ขง่ขนัของ UPS (“ผูใ้หบ้รกิารโฮสติง้”) นอกเสยีจากวา่คูแ่ขง่ขนัของ UPS 
จะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษรจาก UPS 

เพือ่ใหโ้ฮสตโ์ปรแกรมประยุกตท์ีส่ถานทีข่องผูใ้หบ้รกิารโฮสติง้ในประเทศใดก็ตามทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในเขตแดนทีถ่กูจ ากดั

เพือ่ผลประโยชน์ของคณุเทา่นัน้   

2.9 ขอ้จ ากดั   UPS ก าหนดและบงัคับใชข้อ้จ ากดัในการใช ้ UPS Developer Kit APIs (เชน่ 
จ ากัดจ านวนค ารอ้งขอทีค่ณุสามารถท าได)้ ตามดลุยพนิจิของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
คณุยอมรับและจะไมพ่ยายามหลกีเลีย่งขอ้จ ากัดดงักลา่วทีจั่ดท าเป็นเอกสารไวส้ าหรับ UPS Developer Kit API 

แตล่ะชดุ หากคณุตอ้งการใช ้UPS API Developer Kit เกนิขดีจ ากดันี ้คณุตอ้งไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จาก 

UPS (และ UPS 
อาจปฏเิสธค าขอหรอืการยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วตามขอ้ตกลงของคณุส าหรับขอ้ก าหนดและ/หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เติ

มส าหรับการใชง้านนัน้)  
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3 ขอ้ก าหนดส าหรบั UPS Developer Kit APIs สว่นบุคคล  นอกเหนอืจากขอ้ก าหนดของขอ้ 1 ขา้งตน้ 

ขอ้ก าหนดตอ่ไปนีใ้ชก้ับ UPS Developer Kit API 

3.1 UPS® Address Validation API (XML) และ UPS Street Level Address Validation API (XML 
และบรกิารทางเว็บ)  การรอ้งขอ UPS Address Validation API หรอื UPS Street Level Address 
Validation API 

จะตอ้งเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบความถกูตอ้งของทีอ่ยู่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเสนอพัสดทุีต่อ้งการจัดส่

งผา่นทางบรกิารทีเ่สนอโดย UPSI  คณุจะตอ้งเลอืกแอพพลเิคชัน่ตามภาษาดงัตอ่ไปนี ้หรอืตามภาษาอืน่ๆ ที ่UPS 
ก าหนดไวเ้ป็นระยะๆ ซึง่แสดงไวอ้ย่างชดัเจนบนหนา้จอทีส่ามารถมองเห็นไดเ้ชน่เดยีวกันกบั 

และทีใ่กลเ้คยีงอยา่งสมเหตผุลกบัขอ้มลูทีแ่จง้ผูใ้ชง้านใหท้ราบเกีย่วกับทีอ่ยู่ทีไ่มถู่กตอ้ง:  “-ขอ้สงัเกต: UPS 
จะไมข่อรับผดิชอบส าหรับขอ้มูลทีใ่หไ้วโ้ดยฟังกช์ัน่การตรวจสอบความถกูตอ้งของทีอ่ยู ่ 

ฟังกช์ัน่การตรวจสอบความถูกตอ้งของทีอ่ยู่ไมส่นับสนุนการพสิจูนต์ัวตนหรอืการตรวจสอบเจา้ของทีอ่ยู่”  
นอกจากนี ้ คณุจะตอ้งเลอืกแอพพลเิคชัน่ตามภาษาดงัตอ่ไปนี ้ หรอืตามภาษาอืน่ๆ ที ่ UPS ก าหนดไวเ้ป็นระยะๆ 

ซึง่แสดงไวอ้ยา่งชดัเจนบนหนา้จอทีส่ามารถมองเห็นไดเ้ชน่เดยีวกนักับ 

และทีใ่กลเ้คยีงอยา่งสมเหตผุลกบัขอ้มลูทีค่นืคา่จาก  UPS Address Validation API หรอื Street Level 
Address Validation API ทีแ่จง้ขอ้มลูผูใ้ชง้านเชน่กนั (โดยเป็นตวัเลอืกของคณุ): (a) ตามทีอ่ยูข่องตูไ้ปรษณีย ์

หรอื (b) ตามทีอ่ยูใ่ดๆ ก็ตาม:  “ขอ้สงัเกต: ฟังกช์ัน่การตรวจสอบทีอ่ยูจ่ะตรวจสอบทีอ่ยูข่องตูไ้ปรษณีย ์
อยา่งไรก็ตาม UPS จะไมส่ง่ไปยังตูไ้ปรษณีย ์ ความพยายามของลกูคา้ในการจัดสง่ไปยังตูไ้ปรษณียผ์่าน UPS 

อาจท าใหม้คีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ” 

3.2 UPS® Shipping API (XML และบรกิารทางเว็บ) UPS Shipping API 
ท าใหม้กีารเขา้ถงึไปยังฟงักช์นั UPS Hazardous Materials 

ซึง่จะชว่ยอ านวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้อนัตรายและวัสดทุีม่คีวามเสีย่งบางรายการ  การใชง้านฟงักช์นั 
UPS Hazardous Materials ของคณุผ่าน UPS WorldShip 

จะไดรั้บการควบคมุโดยขอ้ก าหนดของสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย ขอ้ 10.1 
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3.3  UPS Delivery Intercept™ API (บรกิารทางเว็บ)  

(a) พนักงานทีไ่ดรั้บอนุญาต คณุจะด าเนนิการใหแ้น่ใจวา่โปรแกรมประยุกตใ์ด ๆ 
ทีร่วมเขา้ไวซ้ึง่ Interface to the UPS Delivery Intercept API (“โปรแกรมประยกุต ์ DI”) 

จะเขา้ถงึไดโ้ดยพนักงานของคณุทีม่คีวามจ าเป็นในการเขา้ถงึโปรแกรมประยกุต ์ DI 
ในการท างานตามหนา้ทีต่ามปกตขิองตนเทา่นัน้ 

เพือ่รอ้งขอบรกิารการสกัดกัน้การขนสง่ส าหรับพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบภายใตก้ารอนุญาตโดยคณุ (“พนักงาน DI 

ทีไ่ดรั้บอนุญาต”) คณุจะเก็บรักษาไวซ้ึง่รายชือ่พนักงาน DI ทีไ่ดรั้บอนุญาต ซึง่คณุจะน าสง่ใหแ้ก ่ UPS 
ภายในสบิวนัท างานจากวนัทีร่อ้งขอการตรวจสอบนัน้ 

(b) การเขา้ถงึและการใช ้ การเขา้ถงึและการใชง้านโปรแกรมประยุกต ์ DI 
รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงการด าเนนิการผ่านทรัพยากร แพลตฟอรม์ อปุกรณ์ เซริฟ์เวอร ์ สถานงีาน 

และโปรแกรมประยกุตใ์นเครอืขา่ยของคณุทีต่ดิตัง้บนเครอืขา่ยจะตอ้งก าหนดใหม้กีารใชง้านหมายเลขประจ าตัวผูใ้
ชแ้ละรหัสผ่านส าหรับพนักงาน DI ทีไ่ดรั้บอนุญาตแตล่ะราย 

คณุตอ้งด าเนนิการใหแ้น่ใจวา่หมายเลขประจ าตัวผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านส าหรับโปรแกรมประยกุต ์ DI 

ไดรั้บการควบคมุในลักษณะดงันี:้ (1) พนักงาน DI 
ทีไ่ดรั้บอนุญาตแตล่ะรายตอ้งรักษาไวซ้ึง่ความเป็นเจา้ของเพยีงผูเ้ดยีวซึง่หมายเลขประจ าตัวผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านทีม่อี

ยูเ่พยีงหนึง่เดยีว (2) หา้มไมใ่หใ้ชง้านหมายเลขประจ าตวัผูใ้ชเ้ป็นหมายเลขประจ าตวัผูใ้ชท้ั่วไปหรอืของกลุม่  (3) 
สทิธใินการเขา้ถงึทัง้หมดตอ้งไดรั้บการเพกิถอนหรอืลบทิง้ไปทนัทสี าหรับพนักงาน DI 

ทีไ่ดรั้บอนุญาตรายใดทีถ่กูเลกิจา้ง ลางาน หรอืถูกโอนยา้ย (4) สทิธใินการเขา้ถงึโปรแกรมประยกุต ์ DI 

จะออกใหก้บัพนักงาน DI 
ทีไ่ดรั้บอนุญาตโดยคณุตามพืน้ฐานของหนา้ทีง่านโดยไดรั้บสทิธพิเิศษในระดบัทีน่อ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ าเป็นส าหรับหนา้

ทีง่านนัน้ (5) หากหมายเลขประจ าตวัผูใ้ชถู้กเพกิถอนไป 
จะตอ้งมกีารพสิจูน์ความน่าเชือ่ถอืใหมแ่ละตอ้งมกีารระบตุัวตนพนักงาน DI 

ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหม้ผีลเป็นบวกกอ่นทีจ่ะเปิดใชง้านหมายเลขประจ าตวัผูใ้ชซ้ ้าได ้ และ (6) 
หมายเลขประจ าตัวผูใ้ชจ้ะตอ้งถกูยกเลกิใชง้านหากพยายามเขา้สูร่ะบบไมส่ าเร็จหา้ครัง้  

คณุจะตอ้งตรวจสอบการอนุญาตการเขา้ถงึโปรแกรมประยกุต ์ DI 

ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ครัง้ตอ่เดอืนเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การอนุญาตดงักลา่วทัง้หมดยังคงมคีวามเหมาะสม 

(c) ความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาของขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงนี้ 

คณุจะตอ้งคงไวซ้ึง่มาตรการดา้นความปลอดภัยทางกายภาพในการเขา้ถงึสถานงีานทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึโปรแกรมประ
ยกุต ์ DI ตลอดเวลา 

โดยอย่างนอ้ยตอ้งใชค้วามระมัดระวงัเทยีบเทา่กับมาตรการทีต่อ้งคงไวเ้พือ่รักษาความลบัทางการคา้ของคณุเอง 

(d) บนัทกึการใชง้าน 
คณุจะบนัทกึกจิกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับการเขา้ถงึโปรแกรมประยกุต ์ DI 

ขอ้มลูการตรวจสอบบญัชนีี้จะตอ้งถกูเก็บรักษาไวใ้นระยะเวลาของขอ้ตกลงนีแ้ละ 24 เดอืนหลงัจากนัน้ 
การบนัทกึขอ้มลูจะตอ้งมรีายละเอยีดอยา่งนอ้ยตอ่ไปนี้: (1) วนัทีแ่ละเวลาของแตล่ะเหตกุารณ์ทีบ่นัทกึ (2) 

เวลาทีเ่ซสชนัสิน้สดุ (3) แหลง่ทีม่าและทีอ่ยู่ IP ปลายทาง (4) หมายเลขประจ าตวัผูใ้ช ้ (5) 

รายละเอยีดของความพยายามในการเขา้ถงึแยกเป็นจ านวนครัง้ทีพ่ยายามเขา้ถงึ ทีท่ าส าเร็จ และทีถ่กูปฏเิสธ และ 
(6) ประเภทของกจิกรรมทีด่ าเนนิการ 

(e) การตรวจสอบบญัช ี คณุจะตอ้งมอบไวใ้หแ้ก ่ UPS และผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษัิท 
(รวมถงึเจา้หนา้ทีต่รวจสอบบญัชภีายในและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบบญัชภีายนอก) 

ซึง่สทิธใินการตรวจสอบการปฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเรือ่งการจัดการดา้นความปลอดภัยและขอ้มูลของ
คณุตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.3(e) ในสภาวการณ์ดงันี:้ (1) เมือ่ UPS 

มคีวามเชือ่อย่างสมเหตสุมผลและโดยสจุรติใจวา่มกีารใชง้านโปรแกรมประยกุต ์ DI 

หรอือนิเทอรเ์ฟซของโปรแกรมนัน้อยา่งไมถ่กูตอ้ง การฉอ้โกงผา่นโปรแกรมประยกุต ์ DI 
หรอือนิเทอรเ์ฟซของโปรแกรม หรอืการทีค่ณุไมป่ฏบิัตติามหนา้ทีด่า้นการรักษาความปลอดภัยของขอ้ 3.3 นี ้ หรอื 

(2) เมือ่มกีารละเมดิขอ้จ ากัดใดๆ ในเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูในนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทั่วไป ขอ้ 1  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทีค่ณุไดรั้บผ่านโปรแกรมประยุกต ์ DI สทิธใินการตรวจสอบดงักลา่วจะรวมถงึการเขา้ถงึ (X) 

สถานทีป่ฏบิตักิารของคณุทีซ่ ึง่มกีารเขา้ถงึโปรแกรมประยุกต ์ DI, (Y) พนักงานทีไ่ดรั้บอนุญาต และ (Z) 

ขอ้มลูและบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึและการใชง้านโปรแกรมประยุกต ์DI 

(f) คา่สนิไหมทดแทน คณุจะตอ้งชดใชแ้ละปกป้องผูรั้บการชดใชข้อง UPS 

จากและตอ่ความเสยีหายใด ๆ และทัง้หมด อนัเกดิขึน้หรอืเกีย่วขอ้งกบั (1) การทีค่ณุและพนักงาน ตัวแทน 
หรอืผูรั้บจา้งของคณุ ใช ้ UPS Delivery Intercept API และ UPS Systems หรอืใชใ้นทางทีผ่ดิ แลพ (2) 
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การใชง้านหรอืการเขา้ถงึ UPS Delivery Intercept API และ UPS Systems 

โดยบคุคลใดก็ตามทีไ่ดรั้บสทิธิใ์หเ้ขา้ถงึผา่นการใชอ้นิเตอรเ์ฟซ โปรแกรมประยกุต ์
หรอืองคป์ระกอบดา้นความปลอดภัย รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงแต ่ การใชง้านหรอืการเขา้ถงึทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

ไมว่า่คณุจะอนุญาตหรอืไมก็่ตาม 
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3.4 UPS® Locator API ส าหรับ UPS Access Point™ Locations (XML)  

(a) ขอ้จ ากดัเพิม่เตมิในการใชง้าน  คณุตกลงวา่คณุอาจใช ้UPS Locator API for UPS 
Access Point Locations 

ใหเ้ป็นประโยชน์ส าหรับการสนับสนุนหรอืตอบสนองตอ่ค าขอทีส่รา้งขึน้ของลกูคา้เพือ่ส าแดงขอ้มลูส าหรับพัสดภุัณ
ฑท์ีส่ง่มอบเทา่นัน้  คณุจะไมใ่ชข้อ้มลูดา้นสถานทีต่ัง้ทีไ่ดรั้บคนืมาจาก UPS Locator API for UPS Access 

Point Locations เพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใดนอกเหนือจากการท าตามค าขอทีอ่อกโดยลกูคา้เทา่นัน้  

คณุจะละทิง้ขอ้มลูดา้นสถานทีต่ัง้ทีไ่ดรั้บคนืมาจาก UPS Locator API for UPS Access Point Locations 
หลงัจากสิน้สดุการตดิตอ่สือ่สารทางไกลกับลกูคา้ของคณุแลว้ในแตล่ะรอบ  

คณุตกลงทีจ่ะไมใ่ชห้รอืแจกจ่ายขอ้มลูสถานทีต่ัง้ทีส่ง่กลับคนืมาจาก UPS Locator API for UPS Access 
Point Locations ทัง้หมดหรอืสว่นหนึง่สว่นใด นอกเหนอืจากทีก่ าหนดไวอ้ยา่งชดัแจง้ในขอ้ที ่ 3.4(a) 

นีโ้ดยไมม่คีวามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชดัแจง้จาก UPS 

(b) ไมม่สีทิธิใ์นเครือ่งหมายการคา้  ขอ้ตกลงนี้ไมอ่นุญาตใหค้ณุใชเ้ครือ่งหมายการคา้ 

ถอ้ยค า ชือ่ สญัลกัษณ์ หรอือปุกรณ์ หรอืการรวมกนัใดๆ ทีเ่ป็นเจา้ของหรอืไดรั้บอนุญาตดงักลา่วโดย UPS 

ในโปรแกรมประยกุต ์ UPS Access Point แมว้า่จะมคีวามขดัแยง้ใดๆ กนัในทีน่ี้ก็ตาม  
หากคณุตอ้งการด าเนนิการเพือ่ใหส้ามารถใชง้านเครือ่งหมายการคา้ของ UPS Access Point 

ทีเ่กีย่วเนือ่งกับโปรแกรมประยุกต ์ UPS Access Point ดงักลา่ว คณุตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชแ้บรนด ์ UPS 
Access Point บน UPS Brand Central ไดท้ี ่ <https://brand.ups.com> 

เพือ่ขอรับใบอนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งหมายการคา้จาก UPS ตามดลุยพนิจิของ UPS แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 
3.5 UPS® Electronic Manifest Service and UPS Host Manifest Service  

(a) ขอ้ก าหนดส าหรับการอพัโหลด คณุตกลงวา่คณุจะสามารถอพัโหลด PLD ไปยัง UPS 
Electronic Manifest Service หรอื UPS Host Manifest Service ไดก็้ตอ่เมือ่คณุ (1) 

ตรวจสอบความถกูตอ้งของ PLD ทัง้หมดกอ่น โดยเปรยีบเทยีบกบั UPS Rating API 
และฟังกช์นัการตรวจสอบความถกูตอ้งของทีอ่ยู่ซึง่จะตรวจสอบความถกูตอ้งของชือ่เมอืง รัฐ และรหัสไปรษณีย ์

(หากม)ี (2) ไดรั้บหนังสอืรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UPS ระบวุา่ โปรแกรมประยุกตนั์น้และอนิเตอรเ์ฟซใดๆ 

ทีใ่ชเ้กีย่วเนือ่งกบัโปรแกรมประยกุตนั์น้ซึง่ไดรั้บการตรวจสอบและอนุมัตจิาก UPS แลว้ หรอื (3) คณุเขา้ถงึ UPS 
Electronic Manifest Service หรอื UPS Host Manifest Service โดยผ่านทาง Third Party Solution 

หากโปรแกรมประยกุตห์รอือนิเทอรเ์ฟซถูกแกไ้ขดัดแปลงหรอืเปลีย่นแปลงไมว่า่จะ ในทางใดก็ตาม 
หรอืถกูใชร้่วมกับซอฟตแ์วรใ์ดๆ ซึง่ท าใหม้ผีลตอ่สมรรถภาพของโปรแกรมประยกุตห์รอื อนิเทอรเ์ฟซนัน้ 

จะถอืวา่หนังสอืรับรองดงักลา่วเป็นโมฆะ 

(b) การแลกเปลีย่นขอ้มลู  คณุรับทราบวา่ UPS อาจเขา้ถงึโปรแกรมประยกุต ์ หรอื Third 
Party Solution จากระยะไกลเป็นระยะเวลาจ ากดั เพยีงเพือ่จัดหาอพัเดตและความเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของ UPS อตัราของ UPS รหัสเสน้ทางของ UPS และ/หรอืวสัดขุอง UPS 
ทีอ่ยูใ่นโปรแกรมประยุกต ์หรอื Third Party Solution เทา่นัน้ 

(c) การอพัโหลด PLD คณุตอ้งสง่ PLD ส าหรับพัสดภุัณฑข์าออกใดๆ 

ทีส่ง่โดยใชเ้อกสารบัญชสีนิคา้การจัดสง่ผา่นทาง UPS Electronic Manifest Service และ UPS Host 
Manifest Service ใหแ้ก ่UPS กอ่นทีพ่นักงานขับรถของ UPS จะไปรับพัสดภุัณฑเ์หลา่นี้  

3.6 UPS® Account Validation API  
คณุรับรองและรับประกนัวา่คณุจะพยายามทีจ่ะตรวจสอบหมายเลขบญัชทีีใ่ช ้ UPS Account Validation API 

เฉพาะในกรณีทีค่ณุไดรั้บอนุญาตเพือ่ตรวจสอบหมายเลขบญัชจีากบคุคลที ่ UPS แตง่ตัง้บญัช ี UPS นัน้ 
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและท าใหผู้ไ้ดรั้บการคุม้ครองของ UPS 

ไมไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นจากหรอืตอ่ความเสยีหายใดๆหรอืทัง้หมดทีเ่กดิขึน้หรอืประสบโดยผูไ้ดรั้บการคุม้ครองของ 

UPS ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรอืเป็นผลมาจากการละเมดิสทิธขิอ้ 3.6  นีโ้ดยคณุ 
ดว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยของคณุเองเทา่นัน้ 

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

(a) ขอ้จ ากดั  คณุจะสง่ตอ่ขอ้มูลของ UPS ส าหรับการลงทะเบยีนลว่งหนา้ในบรกิาร UPS My 
Choice โดยการใชง้าน UPS My Choice® Enrollment API และ UPS My Choice® Eligibility API 

ไดเ้ทา่นัน้ ซึง่จะมกีารกรอกขอ้มลูโดยบคุคลทีจ่ะถูกลงทะเบยีนลว่งหนา้โดยตรง (“My Choice Enrollee”) 

https://brand.ups.com/
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หรอืใสข่อ้มูลโดยการกรอกไวล้ว่งหนา้แลว้โดยโปรแกรมประยุกต ์ ซึง่ในแตล่ะกรณีจะไดรั้บการยนืยันโดย My 
Choice Enrollee  เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั คณุไม่ไดรั้บอนุญาตใหส้ง่ตอ่ขอ้มลูของบรกิาร UPS My Choice® 

ส าหรับการลงทะเบยีนลว่งหนา้ใน UPS My Choice® เมือ่ขอ้มลูถูกเก็บรวบรวมผา่นศนูยบ์รกิารทางโทรศพัท ์ 

คณุจะสามารถใชง้านขอ้มลูที ่UPS มอบใหผ้่าน UPS My Choice® Enrollment API และ  UPS My Choice® 

Eligibility API (“My Choice Enrollment Information”) ไดเ้ทา่นัน้ 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทะเบยีนของผูล้งทะเบยีน My Choice ในบรกิาร UPS My Choice® ทีเ่ชือ่มโยงกบั My 

Choice Enrollee รายนัน้ตามทีอ่นุญาตอย่างชดัแจง้ในขอ้ตกลงนี ้    

(b) การจัดเก็บขอ้มลูทีส่ง่คนื 
ยกเวน้เพือ่วตัถปุระสงคท์ีจ่ ากัดในการปฏบิัตใิหส้อดคลอ้งกบัขัน้ตอนการเก็บรักษาไวช้ัว่คราวและการสง่ขอ้มลูดงัที่

อธบิายไวด้า้นลา่ง หา้มไมใ่หค้ณุจัดเก็บขอ้มลูการลงทะเบยีน My Choice ใด ๆ 
นอกเหนอืจากส าเนาแบบชัว่คราวตามทีจ่ าเป็นในการแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัระบบ UPS และผูล้งทะเบยีน My Choice 

ผา่นโปรแกรมประยกุตท์ีเ่กีย่วขอ้งกับค าขอพเิศษในการมปีฏสิมัพันธโ์ดยผูล้งทะเบยีน My Choice 
กบัโปรแกรมประยกุต ์  ส าเนาชัว่คราวทัง้หมดจะตอ้งน าไปท าลายแบบน ามาใชง้านอกีไม่ได ้

เมือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูตามทีร่อ้งขอโดย My Choice Enrollee เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
ซึง่ผูล้งทะเบยีนดงักลา่วคอืผูท้ีไ่ดรั้บส าเนาทีส่รา้งขึน้ 

(c) ค ายนิยอมของ My Choice Enrollee และแนวทางส าหรับการพัฒนา   

(i) การแจง้ คณุตอ้งแจง้ให ้My Choice Enrollee ทราบถงึวธิกีารที ่My Choice 
Enrollee สามารถใชใ้นการรอ้งขอการลงทะเบยีนใน UPS My Choice ไดอ้ย่างชดัแจง้ผา่นโปรแกรมประยกุต ์
(ประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนในบรกิาร My Choice®”) 

อนิเตอรเ์ฟซในการใชโ้ปรแกรมประยกุตต์อ้งประกอบดว้ยกลอ่งท าเครือ่งหมาย 

ใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My Choice  
ประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My Choice 

สามารถสง่ไปพรอ้มกบัเครือ่งหมายแสดงสทิธิก์ารลงทะเบยีนใน My Choice 

ทัง้นีเ้ครือ่งหมายแสดงสทิธิใ์นการลงทะเบยีนใน My Choice 
ตอ้งถกูน ามาแสดงใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงนี้  ประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My 

Choice จะตอ้งอยูใ่นรูปแบบทีค่ลา้ยกบัรูปแบบตอ่ไปนีเ้ป็นส าคญั: “ตกลง! ลงทะเบยีนลว่งหนา้ใหฉั้นในบรกิาร UPS 
My Choice® เพือ่ใหฉั้นสามารถรับการแจง้เตอืนการจัดสง่พัสดทุางอเีมลได ้  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ UPS 
จะใชง้านขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมไดโ้ดย [คณุ] เพือ่ลงทะเบยีนขา้พเจา้ลว่งหนา้ในบรกิาร UPS My Choice® 

และสง่อเีมลไปยังทีอ่ยู่ทีข่า้พเจา้ไดใ้หไ้วส้ าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

รวมถงึวธิกีารทีข่า้พเจา้สามารถใชเ้พือ่ลงทะเบยีนเพือ่รับทราบคณุลกัษณะเพิม่เตมิไดท้ัง้หมด หากมคี าถาม 
โปรดดทูีป่ระกาศความเป็นสว่นตวัของ UPS ที ่www.ups.com”  ประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My 

Choice จะปะหนา้มาพรอ้มกลอ่งท าเครือ่งหมายทีย่ังไมม่กีารท าเครือ่งหมายใดไว  ้

(ii) การทบทวน  กอ่นการใชง้านโปรแกรมประยุกตใ์นเชงิพาณชิย ์
คณุจะสง่ลงิกไ์ปยังไซตเ์พือ่การพัฒนาและทดสอบใหแ้ก ่ UPS ซึง่ UPS 

สามารถตรวจสอบประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My Choice ในโปรแกรมประยกุตท์ีค่ณุเสนอไปได ้
เพือ่การตรวจสอบและยมิยอมโดย UPS UPS 

ขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My Choice ทีเ่สนอมาใด ๆ โดยคณุ  หาก 

UPS ปฏเิสธประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My Choice ทีค่ณุเสนอมา 
แตล่ะฝ่ายตกลงวา่จะร่างประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My Choice 

ทีเ่ป็นทีย่อมรับไดข้องทัง้สองฝ่ายร่วมกนั  คณุและ UPS 
จะเห็นชอบร่วมกนัในการวางประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนในบรกิาร UPS My Choice® 

ไวบ้นอนิเตอรเ์ฟซ นอกจากนี ้
คณุจะสง่มอบส าเนาทีส่มบรูณ์ของอนิเทอรเ์ฟซผูใ้ชแ้บบกราฟิคส าหรับแตล่ะหนา้จอของขัน้ตอนการลงทะเบยีนใน 

My Choice ของ UPS เพือ่การสมัครใชง้านใหแ้ก ่ UPS ตามค าขอของ UPS ภายในระยะเวลาสาม (3) 
วนัของค าขอดงักลา่ว 

(iii) บนัทกึการยอมรับ  คณุจะเก็บและรักษาไวซ้ึง่ขอ้มูล 

รวมถงึชือ่และนามสกลุของ My Choice Enrollee วนัที ่ ประทบัเวลา และเวอรช์นัรูปแบบของอนิเตอรเ์ฟซ (ขอ้มูล 
My Choice Enrollee ดงักลา่วทัง้หมดรวมกนัคอื บนัทกึการยนิยอมการลงทะเบยีน My Choice”) 

ซึง่จะใชเ้ป็นหลักฐานอยา่งชดัแจง้ของค าขอเร่งดว่นจาก My Choice Enrollee 
แตล่ะครัง้ส าหรับการลงทะเบยีนใชง้านบรกิาร UPS My Choice® และจะสง่มอบบนัทกึการยนิยอมการลงทะเบยีน 

My Choice ทัง้หมดในรูปแบบไฟล ์.CSV ใหแ้ก ่UPS ทางอเิล็กทรอนกิส ์ผ่านโปรโตคอลการถา่ยโอนไฟล ์(“FTP”) 
ทีป่ลอดภัย ตามค าขอของ UPS ภายในระยะเวลาสาม (3) วนัของค าขอดงักลา่ว 

http://www.ups.com/
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หลงัจากทีม่อบบนัทกึการยนิยอมการลงทะเบยีน My Choice ใหแ้ก ่ UPS แลว้ตามยอ่หนา้กอ่นหนา้ 

คณุจะตอ้งลบบนัทกึการยนิยอมการลงทะเบยีน My Choice ดังกลา่วทิง้ไป 

(d) ผูด้แูลบนัทกึ  ตามการรอ้งขอของ UPS 

คณุจะก าหนดใหม้ผีูด้แูลบนัทกึเพือ่การยนืยันถงึค ายนิยอมของ My Choice Enrollee ในการสมัครใชบ้รกิาร UPS 
My Choice® โดยใชข้อ้มูลทีม่ทีัง้หมด ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของ UPS เอง 

(e) คา่สนิไหมทดแทน  คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและท าใหผู้ไ้ดรั้บการคุม้ครองของของ 
UPS ไมไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นจากหรอืตอ่ความเสยีหายใดๆ 

หรอืทัง้หมดทีเ่กดิขึน้หรอืทีป่ระสบโดยผูท้ีไ่ดรั้บการปกป้องจากการชดใช ้  อนัเกดิขึน้จากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกับ (i) 

การทีค่ณุไม่สามารถมอบหลักฐานทีเ่พยีงพอในการพสิจูน์ไดว้า่มกีารยนิยอมโดยผูล้งทะเบยีน My Choice 
ในการลงทะเบยีนใชง้านบรกิาร UPS My Choice® หรอื (ii) ขอ้มลูทีค่ณุมอบใหแ้ก ่UPS ไมถ่กูตอ้งผา่น UPS My 

Choice Enrollment API และ UPS My Choice Eligibility APIดว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยของคณุเองเทา่นัน้ 

3.8 UPS Returns™ on the Web API การใชบ้รกิาร UPS Returns on the Web 
ซึง่รวมถงึการเรยีกเก็บเงนิและเงือ่นไขการช าระเงนิทีเ่กีย่วขอ้งส าหรับการจัดสง่พัสดภุัณฑต์ามรายการผา่น UPS 
Returns on the Web API อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของขอ้ตกลงการเปิดเผยขอ้มูลแบบจ ากัดของผูใ้หบ้รกิาร UPS 

Returns on the Web™ (ขอ้ตกลง ROW”) ระหวา่งคณุกับ UPSI 

4 เทคโนโลยขีอง UPS ท ัง้หมดทีเ่ขา้ถงึผา่นเว็บ  ขอ้ก าหนดตอ่ไปนีใ้ชก้ับเทคโนโลยขีอง UPS 

ทัง้หมดทีเ่ขา้ถงึไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง UPS 

4.1 คณุสมบัตทิีเ่ขา้ถงึได.้  คณุสามารถเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS 
ทัง้หมดทีเ่ขา้ถงึผา่นเว็บไดจ้ากประเทศหรอืดนิแดนทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในเขตแดนทีถ่กูจ ากดั  

อยา่งไรก็ตามคณุรับทราบและยอมรับวา่เทคโนโลยขีอง UPS 
ทัง้หมดทีเ่ขา้ถงึผา่นเว็บจะไม่สง่คนืผลลพัธโ์ดยเจตนาส าหรับทกุประเทศหรอืดนิแดนในเขตแดนทีไ่ดรั้บอนุญาต 

4.2 การเขา้สูร่ะบบครัง้เดยีวและบรกิารออนไลนข์องบคุคลภายนอก  UPS 

น าเสนอคณุลักษณะการเขา้สูร่ะบบครัง้เดยีวส าหรับ UPS.com  
หากคณุเลอืกทีจ่ะใชง้านขอ้มลูประจ าตวัของคณุกบัแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีหนึง่แพลตฟอรม์จากหลาย ๆ 

แพลตฟอรม์ทีร่ะบไุวบ้นหนา้ลงชือ่เขา้ใชข้อง UPS.com (แตล่ะแพลตฟอรม์เรยีกวา่ “แพลตฟอรม์”) UPS 
จะไดรั้บขอ้มลูพืน้ฐานของคณุจากแพลตฟอรม์นัน้ เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู่อเีมล 

และขอ้มลูอืน่ใดของคณุทีค่ณุอนุญาตใหแ้พลตฟอรม์แชรก์บั UPS ในปัจจุบนัหรอืในอนาคต 
เมือ่คณุตกลงใชง้านแพลตฟอรม์ คณุก าลงัมปีฏสิมัพันธก์บับคุคลภายนอก ไมใ่ช ่ UPS UPS 

ไมไ่ดใ้หก้ารรับรองหรอืสามารถควบคมุแพลตฟอรม์อืน่นัน้ได ้

ขอ้มลูทีค่ณุแบง่ปันกบัแพลตฟอรม์จะขึน้อยู่กบันโยบายความเป็นสว่นตวัของแพลตฟอรม์นัน้เอง 
และการตัง้คา่ความเป็นสว่นตัวของคณุบนแพลตฟอรม์ UPS ไมข่อเป็นตวัแทนหรอืใหก้ารรับประกนั 

ทัง้ชดัแจง้หรอืโดยนัย ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัแพลตฟอรม์ 
หรอืเว็บไซตห์รอืโปรแกรมประยกุตข์องบคุคลภายนอกอืน่ใด (รวมถงึ ความถกูตอ้ง และความน่าเชือ่ถอื 

หรอืความสมบรูณ์ของขอ้มลูทีจ่ัดหาใหโ้ดยเว็บไซตห์รอืโปรแกรมประยุกตนั์น้ 

หรอืแนวทางการปฏบิตัดิา้นความเป็นสว่นตวั) หากคณุตัดสนิใจทีจ่ะเขา้ถงึเว็บไซตอ์ืน่ ๆ รวมถงึแพลตฟอรม์ใด ๆ 
ถอืวา่คณุยอมรับความเสีย่งจากการกระท าของคณุเอง ไมว่า่ในสภาวการณ์ใดก็ตาม UPS 

จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิจากการใชง้านแพลตฟอรม์ 
หรอืเว็บไซตห์รอืโปรแกรมประยกุตอ์ืน่ใดของบคุคลภายนอกโดยคณุ   

หากบรกิารแพลตฟอรม์ไม่สามารถใชง้านไดช้ัว่คราวหรอืถาวรไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด 
หากคณุเลอืกทีจ่ะลบบญัชขีองคณุส าหรับแพลตฟอรม์นัน้ 

หรอืหากคณุยกเลกิการลงิกข์อ้มลูประจ าตวัของคณุไปยังแพลตฟอรม์จากโปรไฟล ์UPS ทีเ่ก็บรักษาไวท้ี ่ ups.com 

คณุจะไมส่ามารถลงชือ่เขา้สูโ่ปรไฟล ์ UPS ของคณุทีเ่ก็บรักษาไวท้ี ่ ups.com 
โดยการใชข้อ้มลูประจ าตวัส าหรับแพลตฟอรม์ไดอ้กี เพือ่ใหส้ามารถเขา้สูร่ะบบและใชง้านโปรไฟล ์ UPS 

ของคณุทีเ่ก็บรักษาไวท้ี ่ UPS.com ไดต้อ่ไป คณุจ าเป็นตอ้งลงชือ่เขา้ระบบโดยใชข้อ้มลูประจ าตัวส าหรับโปรไฟล ์
UPS ของคณุ 
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5 ขอ้ก าหนดส าหรบัเทคโนโลยเีทคโนโลยขีอง UPS ท ัง้หมดทีเ่ขา้ถงึผา่นเว็บแตล่ะประเภท  

นอกเหนอืจากขอ้ก าหนดของขอ้ 3 ขา้งตน้ ขอ้ก าหนดตอ่ไปนีใ้ชก้ับเทคโนโลยขีอง UPS 
ทัง้หมดทีเ่ขา้ถงึผา่นเว็บซึง่เขา้ถงึไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง UPS   

5.1 UPS.com™ Shipping  UPS.com™ Shipping ท าใหม้กีารเขา้ถงึไปยัง ฟงักช์นั UPS 
Hazardous Materials 

ซึง่จะชว่ยอ านวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้อนัตรายและวัสดทุีม่คีวามเสีย่งบางรายการ  การใชง้านฟงักช์นั 

UPS Hazardous Materials ของคณุผ่าน UPS WorldShip 
จะไดรั้บการควบคมุโดยขอ้ก าหนดของสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย ขอ้ 10.1 

5.2 UPS.com™ Void a Shipment  คณุตกลงวา่คณุจะสามารถยกเลกิ 
เฉพาะพัสดภุัณฑท์ีส่ง่ผ่านทาง UPS.com Void a Shipment ไดก็้ตอ่เมือ่ (1) การจัดสง่นัน้ท าขึน้ในบัญช ีUPS 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชรีะบบ UPS.com ของคณุ แตไ่มใ่ชบ่ัญชทีีเ่รยีกเก็บเงนิโดยตรงไปทีบ่ตัรเครดติ (2) UPS 
ไดรั้บขอ้มลู PLD ทีถ่กูตอ้งส าหรับการจัดสง่นัน้ แตย่ังไมไ่ดม้พัีสดภุัณฑนั์น้ในครอบครอง และ (3) 

ค าขอยกเลกิการจัดสง่นัน้ท าขึน้เป็นเวลามากกวา่ยีส่บิสี ่ (24) ชัว่โมงหลงัจากที ่ UPS ไดรั้บ PLD 

ทีถ่กูตอ้งของการจัดสง่นัน้ หากการจัดสง่นัน้ไดรั้บการด าเนนิการผ่านทางเทคโนโลยขีอง UPS ทีเ่รยีกวา่ 
UPS.com Shipping (UPS Internet Shipping), UPS CampusShip technology หรอื UPS 

Developer Kit API นอกจากนี ้ คณุยังรับรองอกีดว้ยวา่คณุมอี านาจในการยกเลกิการจัดสง่ใดๆ ทีค่ณุสง่ไปที ่
UPS.com Void a Shipment 

5.3 UPS.com™ Order Supplies  ทัง้นี ้ UPS ขอสงวนสทิธิโ์ดยใชด้ลุพนิจิของตนเอง 

ในการท าตามค าขอพัสด ุ การจัดสง่ทีท่ าขึน้ผา่นทาง UPS.com Order Supplies อยา่งสมบรูณ์ บางสว่น 
หรอืไมม่กีารกระท าใดๆ เลย รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัอยู่แตเ่พยีงโดยอาศยัปรมิาณการสง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ี UPS 

ทีใ่ชใ้นการสง่ค าขอนัน้ 

5.4 UPS.com™ Forms for Export  ทัง้นี ้ UPS จัดหาแบบฟอรม์การสง่ระหวา่งประเทศใหท้าง 
UPS.com Forms for Export เพือ่ความสะดวกของคณุ อยา่งไรก็ตาม 
คณุเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การใชแ้บบฟอรม์เหลา่นีเ้อง และแบบฟอรม์และขอ้มลูทีส่รา้งขึน้โดยหรอือา้งองิถงึใน 

UPS.com Forms for Export 

อาจเปลีย่นแปลงหรอืไดรั้บการปรับใหเ้ป็นปัจจบุนัไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
คณุเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การเลอืกแบบฟอรม์ที ่

เหมาะสมและการกรอกขอ้มลูในเอกสารทัง้หมดทีจ่ าเป็นอยา่งถกูตอ้งเอง ค าแนะน าทีไ่ดจ้าก UPS.com Forms 
for Exports ในสว่นทีว่า่ควรจะใชแ้บบฟอรม์ใด ไมถ่อืเป็นค าแนะน าทางกฎหมายทีใ่หแ้กค่ณุหรอืบคุคลอืน่ 

อาจจ าเป็นตอ้งมเีอกสารเพิม่เตมิทีไ่มม่ใีหใ้นโปรแกรมนี้ 

ส าหรับใชใ้นการน าพัสดภุัณฑร์ะหวา่งประเทศของคณุออกจากศลุกากร ไมว่า่อยา่งไรก็ตาม UPS 
จะไมม่ภีาระรับผดิตอ่บคุคลหรอืนติบิคุคลใดก็ตาม ส าหรับความเสยีหาย โดยตรง โดยออ้ม ความเสยีหายเกีย่วเนือ่ง 

ความเสยีหายโดยบงัเอญิ หรอืความเสยีหายอืน่ๆ ภายใตท้ฤษฎใีด ก็ตามของกฎหมาย 
ส าหรับความผดิพลาดในขอ้มลู แบบฟอรม์ หรอืคณุลักษณะของโปรแกรมประยุกตน์ี้ แมว้า่คณุ จะไดแ้จง้ให ้ UPS 

ทราบถงึความเป็นไปได ้ ของความเสยีหายดงักลา่วก็ตาม UPS ขอปฏเิสธการรับรองทัง้หมด อยา่งชดัแจง้ 

รวมทัง้แตไ่มจ่ ากัดอยู่แตเ่พยีงการรับรองความสามารถในการจ าหน่ายและความเหมาะสม 
ส าหรับจดุมุง่หมายใดโดยเฉพาะ 

5.5 UPS Paperless™ Invoice / Paperless Document Setup Process  UPS Paperless 
Invoice/Paperless Document Setup Process ไดอ้นุญาตใหค้ณุสามารถอัปโหลดภาพเอกสารของ UPS 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่มอบพัสดภุัณฑ ์ (เชน่ ใบแจง้หนี)้ เพือ่ใชใ้นการเชือ่มตอ่กับการสง่มอบพัสดภุัณฑ ์  UPS 
Paperless Invoice/Paperless document Setup Process ใช ้PLD ส าหรับพัสดภุัณฑท์ีส่ง่ผ่านทาง UPS 

และสง่ทางอเิล็กทรอนกิสโ์ดยคณุ ผา่นระบบทีเ่ขา้กนัไดก้ับ UPS Paperless Invoice 

เพือ่สรา้งใบแจง้หนี้การคา้ตามความจ าเป็นในขัน้ตอนการจัดสง่  คณุสามารถเขา้สูร่ะบบ UPS Paperless Invoice 
โดยการกรอก UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process ที ่ UPS.com 

และสง่ส าเนาของหัวจดหมาย ลายเซ็นผูม้อี านาจในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสข์องคณุและหมายเลขบัญชทีี ่ UPS 
Paperless Invoice จะใชด้ว้ย  คณุรับทราบวา่ UPS 

จะใชห้ัวจดหมายทีส่ง่มาและลายเซ็นผูม้อี านาจในการสรา้งใบแจง้หนี้การคา้เป็นสว่นหนึง่ของ UPS Paperless 

Invoice คณุรับทราบวา่พัสดภุัณฑจั์ดสง่ตามหมายเลขบัญช ี UPS ทีค่ณุใหไ้วใ้น UPS Paperless 
Invoice/Paperless document Setup Process เทา่นัน้จะไดรั้บ UPS Paperless Invoice 

ในกรณีทีก่ารใชล้ายเซ็นสง่มาไมถ่กูตอ้ง คณุยนิยอมทีจ่ะแจง้ UPS ทราบ และไมใ่ช ้ UPS Paperless Invoice 
จนกวา่คณุจะใหล้ายเซ็นผูม้อี านาจทีถู่กตอ้งแก ่ UPS นอกจากนี ้ คณุรับทราบวา่ในการรับ UPS Paperless 

Invoice/Paperless Document Setup Process ส าหรับพัสดทุีค่ณุจะตอ้งสง่ใหU้PS PLD 
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ส าหรับพัสดภุัณฑผ์า่นทางระบบทีเ่ขา้กนัไดก้ับระบบ UPS Paperless Invoice/Paperless Document 

Setup Process กอ่นมอบพัสดภุัณฑใ์ห ้ UPS  การใชใ้บแจง้หนีแ้บบไรก้ระดาษของ UPS 
และบรกิารเอกสารไรก้ระดาษของ UPS ของคณุอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของขอ้ตกลงแยกตา่งหากทีท่ าระหวา่งคณุกับ 

UPSI ส าหรับบรกิารดงักลา่ว  คณุยังรับทราบวา่การจัดสง่ขายโดยใช ้ UPS Paperless Invoice 
จะอยูภ่ายใตค้ าอธบิายการขนสง่/บรกิารและขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นอัตรา UPS 

รวมถงึขอ้ก าหนดส าหรับพธิกีารศลุกากรของพัสดภุัณฑร์ะหวา่งประเทศเพือ่ประเทศหรอืเขตแดนตน้ทางของการขน

สง่ทีค่รอบคลมุโดย UPS Paperless Invoice  

5.6 UPS® Claims on the Web Service  

(a) การยืน่การเรยีกรอ้ง.  UPS Claims on the Web 
Serviceอนุญาตใหค้ณุยืน่ขอ้เรยีกรอ้งถงึ UPS 

ส าหรับความเสยีหายหรอืการสญูเสยีทีม่ตีอ่การจัดสง่ทีด่ าเนนิการไปแลว้ เชน่เดยีวกบัเอกสารตา่ง ๆ เชน่ 
รูปภาพความเสยีหาย และใบแจง้หนีแ้ละใบส าคญัรับ 

เพือ่ใชป้ระกอบการเกดิเหตกุารณ์และมลูคา่ของความเสยีหายหรอืการสญูเสยีใด ๆ เหลา่นัน้ 

("เอกสารการเรยีกรอ้ง") เพือ่วัตถปุระสงคภ์ายในของคณุ  คณุตกลงทีจ่ะสง่ขอ้รอ้งเรยีนโดยใช ้UPS Claims on 
the Web Service ส าหรับการขนสง่ทีด่ าเนนิการแลว้ของคณุ 

เมือ่คณุสง่เอกสารรอ้งเรยีนเพือ่สนับสนุนขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย: (ก) 
คณุใหอ้นุญาตทีจ่ ากดัแก ่ UPS 

ในการประมวลและจัดเก็บเอกสารรอ้งเรยีนส าหรับการด าเนนิการขอ้รอ้งเรยีนของคณุและเพือ่วตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้

ง และ (ข) คณุรับทราบวา่ UPS อาจใชห้รอืไมใ่ชเ้อกสารรอ้งเรยีนก็ไดต้ามแตด่ลุยพนิจิในการด าเนนิการขอ้รอ้งเรยีน 

(b) การรับรองและการรับประกนั   คณุรับรองและรับประกนัวา่: (1) การมอบเอกสารรอ้งเรยีน 
และการที ่ UPS ด าเนนิการและจัดเก็บเอกสารดงักลา่วนัน้ ไมใ่ชแ่ละจะไมเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ 
หรอืขอ้บงัคบัใด ๆ ทีม่ ี (2) 

เอกสารรอ้งเรยีนไม่ไดแ้ละจะไมล่ะเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธใินการเผยแพร่หรอืความเป็นสว่นตวัขอ
งบคุคลทีส่ามใด ๆ; หรอืมรีหัสใด ๆ  ทีอ่าจจะสรา้งความเสยีหาย แทรกแซงการท างานของคอมพวิเตอร ์ระบบ ขอ้มูล 

หรอืทรัพยส์นิใด ๆ ของ UPS หรอืสนับสนุนใหเ้กดิการตดิตาม (3) เอกสารรอ้งเรยีนไม่มเีนือ้หาทีห่มิน่ประมาท 

หยาบโลน คกุคาม ใหร้า้ย หรอืเป็นภัยตอ่บคุคลใดก็ตาม เป็นอนัตรายตอ่ผูเ้ยาว ์ หรอืเป็นภาพลามกอนาจาร; และ 
(4) เอกสารรอ้งเรยีนไมม่เีนือ้หาทีเ่ป็นเท็จ ไมถ่กูตอ้ง ชวนใหเ้ขา้ใจผดิ 

หรอืไมเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เรยีกรอ้งทีเ่ฉพาะเจาะจงของคณุ 

(c) คา่สนิไหมทดแทน  
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 

จากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืประสบโดยบคุคลผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรอืมคีวามเชือ่มโยงกับการด าเนนิการหรอืการจัดเก็บเอกสารรอ้งเรยีนโดย UPS 

5.7 UPS® Billing Data, PDF Invoice และ UPS Email Invoice 
คณุสามารถรับขอ้มูลการเรยีกเก็บเงนิโดยใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS ทีรู่จั้กกนัในชือ่ UPS PDF Invoice และ UPS 

Email Invoice (รวมกนัวา่ “เทคโนโลยกีารเรยีกเก็บเงนิของ UPS“) 

(a) การจัดสง่  
ขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสท์ีค่ณุเลอืกจากรายการรูปแบบอเิล็กทรอนกิสท์ีม่อียู่ (เชน่ .CSV 

แฟ้มเดีย่ว และ PDF) ยกเวน้ในบางประเทศและดนิแดนทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งใชรู้ปแบบอืน่หรอืตามที ่ UPS 
ก าหนดจะไดรั้บทางอเิล็กทรอนกิส ์ (เชน่ การดาวนโ์หลดไฟล ์ หรอือเีมล) 

โดยตรงกับคณุหรอืผา่นผูใ้หบ้รกิารขอ้มูลการเรยีกเก็บเงนิ การรอ้งขอทีจ่ะไดรั้บใบแจง้หนีใ้นรูปแบบ( 
หรอืในทีม่ผีลใชบ้งัคับ 

การช าระเงนิของคณุในใบแจง้หนีท้ีไ่ดรั้บในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส)์จะเป็นขอ้ตกลงของคณุทีจ่ะไดรั้บใบแจง้หนีใ้นรู

ปแบบอเิล็กทรอนกิส ์ ยกเวน้ในบางประเทศและเขตแดนทีรู่ปแบบของการยนิยอมอืน่ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
คณุอาจขอรับใบแจง้หนีข้องคณุในรูปแบบกระดาษ  

(b) การปฏเิสธความรับผดิชอบเพิม่เตมิจากการรับประกนั  
โดยไมเ่ป็นการจ ากัดกฎระเบยีบทั่วไปของการปฏเิสธความรับผดิอืน่ๆ ในขอ้ตกลงนี้ UPS ไมข่อรับรองวา่การใช ้

เทคโนโลยกีารเรยีกเก็บเงนิของ UPS หรอืขอ้มูลการเรยีกเก็บเงนิจะเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์

และ/หรอืขอ้บงัคบัทีม่ผีลบงัคับใชใ้นดนิแดนทีไ่ดรั้บอนุญาต รวมทัง้แตไ่มจ่ ากัดอยู่แตเ่พยีง กฎหมาย กฎเกณฑ ์
หรอืขอ้บงัคบัใดๆ ทีก่ าหนดใหม้ใีบแจง้หนีท้ีเ่ป็นแผน่กระดาษ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วกับภาษีมูลคา่เพิม่ 
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(c) ใบแจง้หนีท้ีม่อี านาจเหนอื  คณุรับทราบและตกลงวา่ในกรณีทีค่ณุไดรั้บทัง้ขอ้มลู 

การเรยีกเก็บเงนิและใบแจง้หนีท้ีเ่ป็นแผน่กระดาษจาก UPS 
ใบแจง้หนีท้ีม่อี านาจเหนอืและฉบับทีเ่ป็นทางการจะเป็นใบแจง้หนีท้ีเ่ป็นแผน่กระดาษ 

และขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิใดก็ตามทีค่ณุไดรั้บ ถอืวา่จัดหาใหเ้พือ่ความสะดวกของคณุเทา่นัน้ 

(d) การน าสง่ใบแจง้หนี ้เมือ่ไดรั้บอนุญาตจาก UPS ใหใ้ชง้าน UPS Email Invoice แลว้ 
คณุจะไดรั้บใบแจง้หนี้ทีม่ขีอ้มูลการเรยีกเก็บเงนิโดยอตัโนมัต ิ คณุจะไดรั้บแจง้ใหท้ราบทางอเีมลเมือ่มใีบแจง้หนี้ 

พรอ้มทีจ่ะใหค้ณุดไูด ้ 

5.8 UPS® Billing Center  

(a) การน าสง่ใบแจง้หนี ้ .  ถา้คณุสามารถเขา้ถงึและใช ้ UPS Billing Center 
คณุจะไดรั้บใบแจง้หนีใ้นรูปแบบอเิล็กทรอนกิสโ์ดยอตัโนมัต ิ

ยกเวน้ในกรณีบางประเทศและเขตแดนทีจ่ะตอ้งใชรู้ปแบบอืน่ๆ ตามกฎหมายหรอืทีก่ าหนดโดย UPS  
จะมใีบแจง้หนีท้ัง้หมดทีส่รา้งขึน้โดย UPS Billing Center ใหค้ณุทีเ่ว็บไซต ์ UPS Billing Center 

คณุจะไดรั้บแจง้ใหท้ราบทางอเีมลหรอืในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ เมือ่มใีบแจง้หนีพ้รอ้มทีจ่ะใหค้ณุดไูด ้ การใช ้

UPS Billing Center หรอืในทีม่ผีลใชบ้งัคับ 
การช าระเงนิของคณุในใบแจง้หนีท้ีไ่ดรั้บในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสจ์ะเป็นขอ้ตกลงของคณุทีจ่ะไดรั้บใบแจง้หนีใ้นรูป

แบบอเิล็กทรอนกิส ์ ยกเวน้ในบางประเทศและเขตแดนทีรู่ปแบบของการยนิยอมอืน่ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
คณุอาจขอรับใบแจง้หนีข้องคณุในรูปแบบกระดาษ  ถา้คณุท าเชน่นัน้ ใบอนุญาตของคณุในการเขา้ถงึและใช ้UPS 

Billing Center จะสิน้สดุลง ยกเวน้ในบางประเทศและเขตแดนทีใ่ชรู้ปแบบอืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอืตามที ่

UPS ก าหนด   

(b) การช าระเงนิตามใบแจง้หนี ้
คณุตกลงทีจ่ะสง่การช าระเงนิส าหรับใบแจง้หนีท้ัง้หมดทีส่รา้งขึน้โดย UPS Billing Center 
ดว้ยวธิกีารช าระเงนิทีไ่ดรั้บการอนุมัตติามทีร่ะบใุน UPS Billing Center 

และตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ยูใ่นเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งวา่ดว้ยการขนสง่/การบรกิารของ UPS 
และขอ้ตกลงนี ้ คณุยังตกลงวา่ หากการใช ้ UPS Billing Center ไมว่า่จะในทางใดก็ตาม 

มผีลท าใหเ้กดิการสรา้งใบแจง้หนีท้ีไ่มแ่สดงใหเ้ห็นถงึคา่บรกิารทีเ่หมาะสม (รวมถงึคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีม่ผีลบงัคบัใชข้อง UPS ในเอกสารการขนสง่/บรกิาร 
ทีค่ านัน้ไดรั้บการนยิามไวใ้นอัตราภาษีศลุกากร/ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการบรกิารของ UPS 

ส าหรับการจัดสง่พัสดภุัณฑใ์นสหรัฐอเมรกิา) UPS จะเรยีกเก็บเงนิจ านวนเพิม่เตมิใดๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกรรมนัน้จากคณุ และคณุตกลงทีจ่ะจ่ายเงนิจ านวนนัน้ใหแ้ก ่ UPS ภายในเจ็ด (7) 

วนันับจากวนัทีท่ีเ่รยีกเก็บเงนิ การคนืเงนิทีร่อ้งขอจากคณุโดยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสง่ใดๆ 

ตอ้งด าเนนิการใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในเอกสารการขนสง่/บรกิารของ UPS  
เอกสารการบรกิารของ UPS 

การปรับแกไ้ขใบแจง้หนี้ทัง้หมดทีล่กูคา้เป็นผูท้ าจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบทบทวนตอ่ไปโดย UPS  
การปรับแกไ้ขจ านวนเงนิหรอืการเครดติเงนิคนืในบญัชขีองลกูคา้อนัเป็นผลมาจากการปรับแกไ้ขทีล่กูคา้เป็นผูท้ าขึ้

น ไมถ่อืวา่ในทีส่ดุแลว้ UPS จะยอมรับการปรับแกไ้ขตามทีข่อมานัน้ หรอืไมถ่อืวา่ UPS จะเห็นดว้ยกับเหตผุลใดๆ 

ทีใ่หส้ าหรับการปรับแกไ้ขนัน้  ลกูคา้จะไมม่สีทิธิไ์ดรั้บการปรับแกไ้ขใบแจง้หนี ้ การเครดติเงนิ หรอืการคนืเงนิให ้
หาก UPS ตัดสนิวา่การปรับแกไ้ขนัน้เป็นผลมาจากการใช ้UPS Billing Center อยา่งไมเ่หมาะสม 

(c) วสัดสุง่เสรมิการขาย  UPS จะมสีทิธิท์ีจ่ะระบวุา่คณุเป็นลกูคา้ของ UPS 
ในวสัดสุง่เสรมิการขายทีแ่จกจ่ายใหแ้กบ่คุคลภายนอกโดยระบรุายชือ่บคุคลทีใ่ช ้ UPS Billing Center 

ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในขอ้ตกลงนี้ การที ่ UPS จะใชเ้ครือ่งหมายการคา้ เครือ่งหมายบรกิาร ชือ่ 
หรอืโลโกข้องคณุในทางอืน่ใดก็ตาม จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรจากคณุกอ่น 

(d) การปฏเิสธความรับผดิชอบเพิม่เตมิจากการรับประกนั  
โดยไมม่ขีอ้จ ากดัสภาพโดยทั่วไปของการปฏเิสธความรับผดิใดๆ ในขอ้ตกลงฉบบันี้ ทาง UPS 
ไมไ่ดรั้บประกนัวา่การใชง้าน UPS BILLING CENTER หรอืขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิและใบแจง้หนีท้ีส่รา้งขึน้จาก 

UPS BILLING CENTER จะสอดคลอ้งกับกฎหมาย กฎ 
และ/หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของเขตพืน้ทีท่ีใ่หอ้นุญาตส าหรับขอ้มลูการออกใบเรยีกเก็บเงนิ รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเฉพา

ะกฎหมาย กฎหรอืระเบยีบขอ้บังคบัทีต่อ้งใชใ้บแจง้หนีรู้ปแบบกระดาษหรอืเกีย่วขอ้งกบัภาษีมลูคา่เพิม่ตา่งๆ 
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5.9 เทคโนโลย ีUPS CampusShip™  

(a) สมดุจดทีอ่ยู่ส าหรับบรษัิท  คณุอาจไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถงึเพือ่สรา้ง เขา้ถงึ ใช ้ หรอื 
เปลีย่นแปลงสมดุจดทีอ่ยูเ่ป็นกลุม่ (“สมดุจดทีอ่ยู่ส าหรับบรษัิท”) ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูทีอ่ยูท่ีป้่อนเขา้มา (“ขอ้มลู 

CAB”) ขอ้มลู CAB จะไดรั้บการเก็บไวใ้นระบบตา่งๆ ของ UPS และมใีหใ้ชผ้่านทางเทคโนโลย ี UPS 
CampusShip  UPS จะใชค้วามพยายามอย่างสมเหตสุมผล โดยค านงึถงึผลประโยชนเ์ป็นส าคญั 

เพือ่ไมใ่หบ้คุคลอืน่นอกเหนอืจาก ลกูคา้ ท าการแกไ้ขเปลีย่นแปลง ท าใหเ้กดิการสญูหาย หรอืเขา้ถงึขอ้มลู CAB 

โดยไม่ไดรั้บอนุญาต  เมือ่สทิธิข์องลกูคา้ในการเขา้ถงึเทคโนโลย ี UPS CampusShip สิน้สดุลง ขอ้มูล CAB 
ทัง้หมดจะถูกลบออกจากระบบตา่งๆ ของ UPS  เพือ่จดุมุง่หมายของขอ้ 12.10 ในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไป 

เฉพาะขอ้มลู CAB 
ทีต่อ่มาถกูใชส้ าหรับการสง่พัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบโดยใชเ้อกสารบญัชสีนิคา้การจัดสง่ผา่นทางเทคโนโลย ี UPS 

CampusShip เทา่นัน้ทีจ่ะถอืวา่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคล  
คณุจะเป็นผูรั้บผดิชอบทัง้หมดตอ่การกระท าของผูค้วบคมุจัดการของลกูคา้ และของผูใ้ชร้ายอืน่ๆ ในการสรา้ง 

เพิม่เตมิ ด ู เปิดเผย ใช ้ และแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูล CAB 

รวมทัง้การถา่ยโอนขอ้มูลดงักลา่วไปยังประเทศทกุประเทศทีล่กูคา้อาจใชส้มดุจดทีอ่ยูเ่ป็นกลุม่ (“การด าเนนิการ”) 
รวมทัง้ขอ้เรยีกรอ้งทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ภายใตอ้ านาจของกฎหมายวา่ดว้ยการปกป้องคุม้ครองขอ้มลูหรอืกฎหมายวา่ดว้

ยการเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบคุคลของประเทศใดก็ตามทีเ่กีย่วขอ้งกับการถา่ยโอนขอ้มูลดงักลา่ว 

(b) การใชโ้ดยผูจั้ดหา  UPS 

อาจอนุญาตใหล้กูคา้ยอมใหผู้จั้ดหาบางรายของลกูคา้มสีว่นร่วมในเทคโนโลย ี UPS CampusShip 

ผา่นทางผูใ้ชข้องผูจั้ดหา  ลกูคา้ตกลงวา่ตนจะรับผดิชอบตอ่การใชเ้ทคโนโลย ี UPS CampusShip 
ทัง้หมดของผูใ้ชข้องผูจั้ดหา ประหนึง่วา่ผูใ้ชข้องผูจั้ดหาเป็นพนักงานของลกูคา้เอง  UPS 

อาจสัง่ยุตหิรอืยกเลกิบญัชรีะบบ UPS CampusShip ทีล่กูคา้สรา้งขึน้ใหแ้กผู่ใ้ชข้องผูจั้ดหาไดโ้ดยทนัทโีดย 
ไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับดลุพนิจิของ UPS เอง  นอกจากนี ้

สทิธิก์ารเขา้ถงึของผูใ้ชข้องผูจั้ดหาจะสิน้สดุลงเองโดยอตัโนมัตเิมือ่สทิธิข์องลกูคา้ในการใชเ้ทคโนโลย ี UPS 
CampusShip หมดอายหุรอืสิน้สดุลง  UPS จะตอ้งควบคมุจัดการการสรา้งและการบ ารุงรักษาบัญชรีะบบ UPS 

CampusShip ของผูใ้ชข้องผูจั้ดหาตามค าสัง่ของลกูคา้ โดยทัง้หมดนีจ้ะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงนี้  

แมว้า่จะมสีว่นใดก็ตาม ทีข่ัดแยง้กนัในขอ้ตกลงนี ้ UPS จะไมม่ภีาระรับผดิตอ่ลกูคา้ อนัเกีย่วเนือ่งกบัการที ่ UPS 
ควบคมุจัดการบัญชรีะบบส าหรับผูใ้ชข้องลกูคา้  ลกูคา้ตอ้งชดใชค้า่เสยีหาย ยกเวน้ความรับผดิ (และตามแตท่ี ่UPS 

จะเลอืก) ปกป้องผูไ้ดรั้บการคุม้ครองของ UPS จากคา่เสยีหายใดๆ และทัง้หมด 
(รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัอยู่แตเ่พยีงขอ้เรยีกรอ้งทีท่ าขึน้โดยผูจั้ดหาหรอืผูใ้ชข้องผูจั้ดหา) 

ทีเ่กดิขึน้หรอืไดรั้บผลกระทบจากคา่ชดเชยของ UPS ทีเ่กดิขึน้จากหรอืมคีวามเชือ่มโยงกบัการใชเ้ทคโนโลย ีUPS 

CAMPUSSHIP, UPS SCHEDULED IMPORT TOOL โดยลกูคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้เอง 
หรอืขอ้มูลโดยบุคคลหรอืนติบิุคคลที ่ เขา้ถงึโปรแกรมนีไ้ดโ้ดยการใชบ้ญัชรีะบบ UPS CAMPUSSHIP 

ทีลู่กคา้สรา้งขึน้ใหแ้กผู่ใ้ชข้องผูจ้ดัหา 

(c) บญัชปีระจ าสถานทีต่ัง้  ลกูคา้สามารถสรา้งบัญชปีระจ าสถานทีต่ัง้ข ึน้ได ้

และอนุญาตใหพ้นักงานทีไ่ดรั้บอนุญาตของลกูคา้เขา้ถงึเทคโนโลย ี UPS CampusShip 

โดยใชบ้ญัชปีระจ าสถานทีต่ัง้แทนบญัช ี ระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานแตล่ะคนของลกูคา้ได ้ หาก UPS 
มอบอ านาจตา่งหากใหท้ าเชน่นัน้ได ้  หาก UPS ไดอ้นุญาตใหล้กูคา้สรา้งบญัชปีระจ าสถานทีต่ัง้ข ึน้ 

พนักงานของลกูคา้สามารถเขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลย ี UPS CampusShip ผา่นทางบญัชปีระจ าสถานทีต่ัง้ 
เฉพาะเพือ่ประมวลผลและตดิตามพัสดภุัณฑต์ามรายการบญัชสีนิคา้การจัดสง่ ผา่นทางเทคโนโลย ี UPS 

CampusShip ณ สถานทีต่ัง้ใดก็ตามทีเ่กีย่วขอ้งกับบัญชปีระจ าสถานทีต่ัง้ และดแูละพมิพข์อ้มูลประวตักิารจัดสง่ 
เกีย่วกบัพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบดงักลา่วเทา่นัน้  UPS ตอ้งควบคมุจัดการการสรา้งและการบ ารุงรักษาบญัชปีระจ า 

สถานทีต่ัง้ตามค าสัง่ของลกูคา้ โดยทัง้หมดนีต้อ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงนี้  ไมว่า่จะมสีว่นใดใน 

ขอ้ตกลงนี้ทีข่ดัแยง้กนัก็ตาม UPS จะไมม่ภีาระรับผดิตอ่ลกูคา้อนัเกีย่วขอ้งกบัการที ่ UPS 
ควบคมุดแูลบญัชปีระจ าสถานทีต่ัง้  UPS 

สามารถสัง่ยตุหิรอืยกเลกิบัญชปีระจ าสถานทีต่ัง้ไดท้นัทหีลงัจากทีแ่จง้ใหล้กูคา้ทราบ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของ 
UPS เองและไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 

5.10 UPS.com™ Alert Customization Tool  UPS.com Alert Customization Tool 

ท าใหม้กีารเขา้ถงึฟงักช์นั UPS Customized Alerts 
ซึง่ชว่ยอ านวยความสะดวกในการปรับแตง่อเีมลสถานะการจัดสง่ เชน่ ขอ้ความ QVN 
และอเีมลทีใ่หบ้รกิารสว่นบคุคลหรอืเชงิพาณชิย ์ UPS My Choice®  

คณุรับทราบวา่ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารจัดสง่สนิคา้ทีส่ัง่ในนามของคณุ การแจง้เตอืนแบบปรับแตง่ (Customized 

Alerts) อาจไมท่ างาน หากผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถจัดสง่ภายใตบ้ญัช ี UPS ทีเ่หมาะสมได ้  UPS 
จะใชเ้นือ้หาทีป่รับแตง่แลว้ชดุเดยีวกนักับการแจง้เตอืนทีป่รับแตง่แตล่ะครัง้ทีค่ณุไดข้อใหส้ง่ไป 
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คณุสามารถทบทวนเนือ้หาทีป่รับแตง่ไดเ้ป็นคราวๆ ไป  โดยการสง่เนื้อหาทีป่รับแตง่ใหมแ่ละทบทวนแลว้ของ UPS 

โดยการใช ้ UPS.com Alert Customization Tool  
คณุจะไมส่ามารถรอ้งขอวนัทีเ่ริม่ตน้การใชง้านทีต่อ้งการส าหรับเนือ้หาทีป่รับแตง่ใหมแ่ละทบทวนแลว้ทีม่อีายนุอ้ย

กวา่สาม (3) สปัดาหห์ลงัจากทีค่ณุสง่เนือ้หาทีป่รับแตง่นัน้ไปให ้UPS ได ้

5.11 UPS Freight™ Images คณุตกลงวา่รูปภาพใด ๆ สรา้งขึน้โดยใช ้ UPS Freight Images 
ใหถ้อืเป็นขอ้มลูโดยไม่จ าเป็นตอ้งพจิารณาวา่เป็นแบบฟอรม์หรอืรูปแบบของรูปภาพตา่ง ๆ เหลา่นัน้ 

5.12 UPS Freight™ Notify คณุตกลงทีจ่ะใช ้ UPS Freight Notify 
เพือ่สือ่สารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับการสง่สนิคา้ทีแ่จง้ใหเ้จา้ของสนิคา้ทราบโดยมเีงือ่นไขวา่ใหก้ารสือ่สารดงักลา่วตอ้

งจะถงึเฉพาะบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสง่สนิคา้ทีแ่จง้ใหเ้จา้ของสนิคา้ทราบดงักลา่วเทา่นัน้ 
ในกรณีทีผู่รั้บขอ้มลูแจง้ใหค้ณุทราบวา่ 

ตนไมป่ระสงคท์ีจ่ะรับขอ้ความอเีมลทีเ่กีย่วกบัการสง่สนิคา้ทีแ่จง้เจา้ของสนิคา้อกีตอ่ไปแลว้ คณุตอ้งหยดุใช ้ UPS 
Freight Notify เพือ่สง่ขอ้ความถงึผูรั้บนัน้ทนัท ี ไมว่า่อย่างไรก็ตาม UPS 

จะไมม่ภีาระรับผดิตอ่ความบกพร่องหรอืความลา่ชา้ในการสง่หรอืรับขอ้ความอเีมลใดๆ ไม่วา่อยา่งไรก็ตาม UPS 

จะไมม่ภีาระรับผดิตอ่ความลม้เหลวหรอืความลา่ชา้ในการสง่หรอืรับขอ้ความอเีมลใดๆ 
คณุเป็นผูรั้บผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตอ่เนือ้หา ในขอ้ความ UPS Freight Notify ทีค่ณุเป็นผูส้ง่ 

และจะไมใ่สเ่นือ้หาใดๆ ทีเ่ป็นการกอ่กวน ท าลายชือ่เสยีง หมิน่ประมาท หรอืท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บคุคลใด  
คณุรับรองวา่คณุจะใชเ้ฉพาะ UPS Freight Notify ในการขอให ้UPS สง่ขอ้ความ UPS Freight Notify (ก) 

ถงึคณุ หรอื (ข) (1) ถงึทีอ่ยูอ่เีมลทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสง่ทีเ่ป็นเหตแุหง่ขอ้ความ 

UPS Freight Notify นัน้ และ (2) 
เพือ่จดุมุง่หมายในการแจง้ใหท้ราบถงึสถานะของการจัดสง่ภายในระบบการจัดสง่ของ UPS เทา่นัน้ 

และไมใ่ชเ่พือ่จุดมุง่หมายอืน่ใด   คณุยังรับรองดว้ยวา่ กอ่นหนา้ทีค่ณุจะขอให ้ UPS สง่ขอ้ความ UPS Freight 
Notify ถงึบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสง่หนึง่ ๆ 

คณุจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมทีแ่จง้แลว้และเฉพาะเจาะจงจากบคุคลนัน้วา่บคุคลนัน้เพือ่รับขอ้ความ UPS Freight 
Notify ดงักลา่วนัน้ และทีอ่ยูอ่เีมลใด ๆ ทีใ่หไ้วแ้ก ่ UPS นัน้ถูกตอ้งและควบคมุโดยบคุคลดงักลา่ว 

คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 

จากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืประสบโดยบคุคลผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรอืเป็นผลมาจากการละเมดิการรับประกันในสว่นนีด้ว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยของคณุเองเทา่นั้

น 

5.13 UPS Freight™ Reporting คณุตกลงวา่รายงานใด ๆ  สรา้งขึน้โดยใช ้UPS Freight Reporting 
ใหถ้อืเป็นขอ้มลูโดยไม่จ าเป็นตอ้งพจิารณาวา่เป็นแบบฟอรม์หรอืรูปแบบของรายงานตา่งๆ เหลา่นัน้ 

6 ซอฟตแ์วรข์อง UPS ท ัง้หมด  ขอ้ก าหนดตอ่ไปนีม้ผีลบงัคบัใชก้บัการใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS 
ทัง้หมดของคณุซึง่เป็นซอฟตแ์วรท์ี ่UPS จ าหน่ายใหค้ณุ 

6.1 การใชง้านอย่างจ ากดั  
คณุสามารถตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรเ์พือ่จุดประสงคภ์ายในของคณุในรูปแบบออปเจกตโ์คด้บนคอมพวิเตอรท์ีค่ณุเป็

นเจา้ของ เชา่ หรอืควบคมุในเขตแดนทีบ่งัคับใชก้บัซอฟตแ์วรด์งักลา่ว 

6.2 การส ิน้สดุ  เมือ่ขอ้ตกลงนีห้มดอายุลงหรอืเมือ่การให ้
อนุญาตในซอฟตแ์วรใ์ดก็ตามสิน้สดุลงไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม คณุจะตอ้งลบส าเนาทัง้หมดของซอฟตแ์วร ์

ทีก่ารใหอ้นุญาตหมดอายลุงหรอืถกูบอกเลกิ ออกจากฮารด์แวร ์ระบบ และอปุกรณ์หรอืหน่วยเก็บขอ้มูลอืน่ๆ ทนัท ี

6.3 การปฏเิสธการรับประกนัไวรัส  UPS 

ขอเจาะจงปฏเิสธการรับประกนัอยา่งชดัแจง้หรอืโดยนัยวา่ซอฟตแ์วรนั์น้จะปราศจากหรอืไมม่ไีวรัสคอมพวิเตอร ์

6.4 ผลติภัณฑข์อง Microsoft®ซอฟตแ์วรข์อง UPS บางตวัจะมาพรอ้มกบั Microsoft® SQL Server 
ในแพคเกจการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์  หากคณุเลอืกตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรข์อง UPS 

จะหมายความวา่คณุรับทราบและยอมรับวา่การใชส้ าเนา Microsoft® SQL Server ทีแ่จกจา่ยให ้
จะอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของขอ้ก าหนดสทิธิก์ารใชง้านซอฟตแ์วรข์อง Microsoft ซึง่หาดไูดท้ี ่

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

  

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

ไดแ้จกจา่ยใหแ้กค่ณุ รวมทัง้ขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับซอฟตแ์วรด์งักลา่ว (เชน่ แหลง่ขอ้มลูของฐานขอ้มลู) 

ซึง่มกีารเขา้ถงึโดยตรงหรอืโดยออ้มจากบคุคลใดๆ ไมว่า่คณุจะอนุญาตหรอืไม่ก็ตาม 

7 ขอ้ก าหนดส าหรบัซอฟตแ์วร ์ UPS สว่นบุคคล  นอกเหนอืจากขอ้ก าหนดของขอ้ 6 ขา้งตน้ 

ขอ้ก าหนดตอ่ไปนีใ้ชก้ับซอฟตแ์วร ์UPS เฉพาะ 

7.1 ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip®  

(a) วสัดอุนัตราย ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip ท าใหม้กีารเขา้ถงึไปยัง ฟงักช์นั UPS 

Hazardous Materials 
ซึง่จะชว่ยอ านวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้อนัตรายและวัสดทุีม่คีวามเสีย่งบางรายการ  การใชง้านฟงักช์นั 

UPS Hazardous Materials ของคณุไดรั้บการควบคมุโดย ขอ้ก าหนดของสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย ขอ้ 10.1 

(b) Commissioning  การน าซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip มาใชโ้ดยบญัช ี UPS 

ของคณุหรอืบญัช ีUPS ทีก่ าหนดใหแ้กบ่คุคลทีส่ามทีอ่นุญาตใหค้ณุใชบ้ญัช ีUPS นัน้ร่วมกบั Trade Direct Cross 
Border, Ocean and Air Services ทีบ่คุคลทีส่ามรายดงักลา่วขอมา (เรยีกบัญช ี UPS และบญัช ี UPS 

ของบคุคลทีส่ามรวมกนัวา่ บญัช ีTrade Direct UPS”) 

(c) สถานทีต่ัง้ของการใช ้  ซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip 
ยังสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบัพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบ (1) ทีม่ตีน้ก าเนดิการจัดสง่ทีไ่ดแ้จง้ไวอ้ยู ่ ณ 

สถานทีต่ดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip หรอืทีอ่ยูท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ี Trade Direct UPS หรอื (2) 
เมือ่คณุไดเ้ขา้ร่วมท าขอ้ตกลงวา่ดว้ยบรกิารหลกัๆ กบั UPS Supply Chain Solutions, Inc. เพือ่รับ Trade Direct 

Cross Border, Ocean หรอื Air Services และพัสดภุัณฑด์งักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของสนิคา้ ทีจั่ดสง่รวมกนัตาม Trade 

Direct Cross Border, Ocean และ Air Services ทีค่ณุมอบอ านาจให ้
และเฉพาะเพือ่อ านวยความสะดวกในการใชบ้รกิารตา่งๆ ทีเ่สนอใหโ้ดย UPSI 

รวมทัง้แตไ่มจ่ ากัดอยู่แตเ่พยีงการประมวลผลและการตดิตามพัสดภุัณฑด์ังกลา่วเทา่นัน้ 
และตอ้งไมใ่ชเ้พือ่จดุมุง่หมายอืน่ใด 

(d) ฐานขอ้มูลของ UPS  ฐานขอ้มลูของ UPS 
ไดรั้บการแจกจา่ยใหไ้ปพรอ้มกับตวัซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip  คณุอาจใชฐ้านขอ้มลูของ UPS 

เหลา่นีไ้ดเ้ฉพาะเพือ่เตรยีมท าฉลากส าหรับการจัดสง่ผา่นทางซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip 

ทีใ่หไ้ปพรอ้มกับฐานขอ้มูลแตล่ะอยา่งของ UPS เทา่นัน้และไมใ่ชเ่พือ่จุดมุง่หมายอยา่งอืน่  คณุจะสามารถเขา้ถงึ 
แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงฐานขอ้มลูเหลา่นีข้อง UPS ไดก็้ตอ่เมือ่คณุใชซ้อฟตแ์วร ์ UPS WorldShip 

ผา่นทางการใช ้ (1) การน าเขา้ขอ้มลู และ (2) 
การก าหนดทีต่ัง้ฐานขอ้มูลภายนอกและฟังกช์นัการผนวกรวมของซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip เทา่นัน้  

เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนแตไ่ม่ไดม้เีป้าหมายเพือ่ก าหนดขอ้จ ากดัใดๆ หา้มคณุด าเนนิการสง่ออกใดๆ โดยอาศยั (i) 

ฟังกช์นัของการสง่ออกขอ้มลูทีส่รา้งอยูใ่นซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip (ii) 
การคดัแยกขอ้มลูจากอนิเทอรเ์ฟซของซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip (เชน่ การจับภาพหนา้จอ) หรอื (iii) 

การเรยีกคน้ขอ้มลูใดๆ จากฐานขอ้มลูของ UPS และใชข้อ้มลูดงักลา่วส าหรับการเปรยีบเทยีบคา่จัดสง่ หรอื 
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการจัดสง่กบัคา่จัดสง่ หรอื 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการจัดสง่ของหน่วยงานภายนอกทีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิของ UPSI 

(e) ทีอ่ยูป่ลายทาง  ตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งของทีอ่ยูป่ลายทางส าหรับฉลากแตล่ะ 

ฉลากทีส่รา้งขึน้โดยใชซ้อฟตแ์วร ์UPS WorldShip โดยใชฟั้งกช์นัการตรวจสอบความถกูตอ้งของทีอ่ยูข่อง UPS 

ทีม่ใีนซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip 

(f) การอพัโหลด PLD  ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip มฟัีงกช์นัในการอพัโหลด PLD ถงึ 

UPS รวมอยู่ดว้ย จะใชฟั้งกช์นัการอพัโหลดดงักลา่วไดเ้ฉพาะเพือ่ถา่ยโอน PLD ถงึ UPS 
ส าหรับพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบตามทีร่ะบไุวใ้นวรรค (ค) ดา้นบนเทา่นัน้ และตอ้งใชก้ารน าเขา้โดยการป้อนขอ้มูล 

การน าเขา้เป็นกลุม่ การน าเขา้ XML โดยอัตโนมัต ิ การน าสง่ 

หรอืฟังกช์นัการป้อนขอ้มลูโดยตรงเขา้ไปในซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip 

(g) รุ่นปัจจบุนั  คณุรับทราบและตกลงวา่ หากคณุไมใ่ชซ้อฟตแ์วร ์ UPS WorldShip 

และฐานขอ้มูลของ UPS รุ่นลา่สดุ คณุอาจตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการด าเนนิการดว้ยมอื (หากม)ี 
ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ UPS วา่ดว้ยการขนสง่/การบรกิารทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นขณะทีม่กีารจัดสง่ 
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(h) การสง่ขอ้ความผา่นซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip  ซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip 

มฟัีงกช์นัทีส่ง่ขอ้ความจาก UPS ใหแ้กค่ณุ  แมว้า่จะมกีารเลอืกสรรใดๆ เกีย่วกับขอ้ความจาก UPSทีค่ณุไดก้ระท า  
จากการเป็นสว่นหนึง่ของการไดรั้บการพจิารณาส าหรับใบอนุญาตตอ่ซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip ทีใ่หใ้นทีน่ี้ 

คณุตกลงวา่ UPS อาจสง่ขอ้ความใหแ้กค่ณุผา่นทางซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip 
รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดอยูแ่ตเ่พยีงขอ้ความดา้นการใชง้าน การปฏบิตังิาน หรอืขอ้ความทางการตลาด 

ส าหรับซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip เทคโนโลยขีอง UPS และบรกิารอืน่ๆ ของ UPS 

(i) การรายงานโปรแกรมการใชง้าน   ซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip 
รวมถงึฟังกช์นัทีอ่นุญาตให ้ UPS สามารถวดัการใชง้านของคณุสมบัตขิองโปรแกรมการใชง้านนี ้ และแจง้ให ้ UPS 

ทราบถงึการใชง้านเหลา่นีท้างอเิล็กทรอนกิส ์  ใน ซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip ฟังกช์นันีรู้จั้กกนัในนาม 
“สถติกิารใชง้าน” หรอื “ไฟลส์นับสนุน” (เรยีกรวมกนัวา่ “การรายงานของระบบงาน”)  

ฟังกช์นัของการรายงานของระบบงานจะท าการจัดเก็บขอ้มลูการตัง้คา่ระบบของคณุและบนัทกึกจิกรรมของคณุในข
ณะทีม่กีารใช ้ ซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip โดยรวมถงึสิง่ตอ่ไปนี ้ (1) กระบวนการของ ซอฟตแ์วร ์ UPS 

WorldShip ทีใ่ชเ้พือ่เพิม่ ตรวจสอบความถกูตอ้ง หรอื จัดประเภททีอ่ยู ่“สง่ไปที”่ (2) ขอ้มูลวา่มกีารเขา้ใชฟั้งกช์นั 

“ชว่ยเหลอื” ในซอฟตแ์วร ์UPS Worldship บอ่ยเพยีงใด และ (3) มกีารด าเนนิการตอ่พัสดภุัณฑโ์ดยผ่านทาง 
ซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip ทีม่กีารใชค้ณุสมบตัทิีม่กีารก าหนดไวล้ว่งหนา้บอ่ยเพยีงใด UPSI 

ใชส้ถติกิารใชง้านนีเ้พือ่พจิารณาทราบความเป็นทีน่ยิมและปรับปรุงคณุสมบตักิารท างานของซอฟตแ์วร ์ UPS 
WorldShip และเพือ่เป็นการเพิม่คณุภาพการใหบ้รกิารที ่ UPSI มใีหส้ าหรับคณุ  

ไฟลส์นับสนุนใชเ้พือ่ชว่ยเหลอืในการวเิคราะหข์อ้มลู Trouble-shooting 

หากคณุไมต่อ้งการเขา้ร่วมในคณุสมบตัสิถติกิารใชง้านส าหรับซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip ส าหรับซอฟตแ์วร ์
UPS WorldShipทีต่ดิตัง้แตล่ะโปรแกรม คณุตอ้งสง่อเีมลถงึ UPS ที ่ worldshipreqst@ups.com 

(หรอืตดิตอ่เจา้หนา้ทีต่ัวแทนบัญชขีองคณุ) และ UPS จะปิดคณุสมบตักิารท างานนีจ้ากระยะไกลส าหรับซอฟตแ์วร ์
UPS WorldShipทีต่ดิตัง้แตล่ะโปรแกรม 

(j) ฉลากการจัดสง่ทีก่ าหนดเอง  ซอฟตแ์วร ์ UPS Worldship 
ชว่ยใหค้ณุสามารถพมิพฉ์ลากการจัดสง่ทีก่ าหนดเองได ้  ป้ายแบบก าหนดเองรวมถงึในพืน้ที ่ 4” x 2” 

ดา้นบนในขอ้มลูฉลากการจัดสง่ 4” x 8” หรอืโลโกข้องลกูคา้ทีค่ณุให ้ (“เนื้อหาบนฉลากทีก่ าหนดเอง”) UPS 

อาจสัง่ใหค้ณุยุตกิารใชเ้นือ้หาบนฉลากทีก่ าหนดเองทีด่ลุยพนิจิของบรษัิท  
คณุรับรองและรับประกนัวา่จะไมม่เีนือ้หาบนฉลากทีก่ าหนดเองหรอืสว่นหนึง่สว่นใดนัน้จะ: (ก) 

ละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาใดๆ ของบคุคลทีส่ามหรอืสทิธิใ์นการเผยแพร่ตอ่สาธารณชน/สทิธิส์ว่นบคุคล (ข) 
ฝ่าฝืนกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีบ่งัคับใชใ้ดๆ (ค) เป็นการหมิน่ประมาท หยาบคาย เป็นอนัตรายตอ่เยาวชน 

หรอืสอ่ในทางลามกอนาจาร (d) เป็นเท็จ ไมถ่กูตอ้งหรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิหรอื (e) 

ผลกระทบในเชงิลบตอ่ชือ่เสยีงภาคขีอง UPS  
คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและยกเวน้ความรับผดิผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 

จากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืประสบโดยบคุคลผูท้ีไ่ดรั้บการชดใชค้า่เสยีหายของ UPS 
ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรอืเป็นผลมาจากการใชข้องคณุเกีย่วกับเนือ้หาบนฉลากทีก่ าหนดเอง รวมทัง้ขอ้เรยีกรอ้งใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญา รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงลขิสทิธิ ์สทิธบิัตร ความลับทางการคา้ 

เครือ่งหมายการคา้ การเผยแพร่ตอ่สาธารณชน ความเป็นสว่นตัวและสทิธทิางทรัพยส์นิอืน่ๆ 
ดว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยของคณุเองเทา่นัน้ 

(k) การอัปเดตอตัโนมัต ิ   UPS จะสง่การอปัเดตของซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip  
และฐานขอ้มูลของ UPS ทีเ่กีย่วขอ้ง (“อปัเดตของ WorldShip”) ไปยังเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีค่ณุตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์

UPS WorldShip โดยอตัโนมัต ิ UPS จะใชก้ารอปัเดตของ WorldShip เหลา่นีห้ากคณุใชซ้อฟตแ์วร ์ UPS 
WorldShip  ในประเทศสหรัฐอเมรกิา  คณุจะไดรั้บประกาศแจง้ผ่านซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip 

วา่จะมกีารอปัเดต WorldShip  หากคณุเลอืกไมย่อมรับการอปัเดต WorldShip 

คณุจะตอ้งลบและหยดุใชง้านซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip และฐานขอ้มลูของ UPS Databases ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และสทิธิก์ารใชง้านซอฟตแ์วร ์ UPS WorldShip และฐานขอ้มลูของ UPS ทีเ่กีย่วขอ้งของคณุจะสิน้สดุลง ณ 

วนัทีก่ าหนดใหม้กีารใชก้ารอปัเดต WorldShip ดงักลา่ว 

(l) ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip 

จะถกูสง่พรอ้มกบัสว่นประกอบซอฟตแ์วรท์ีแ่จกจ่ายภายใตใ้บอนุญาตโอเพนซอรส์  การใชง้านสว่นประกอบของซอ

ฟตแ์วรเ์หลา่นีใ้ด ๆ 
จะอยูภ่ายใตก้ารควบคมุและเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของใบอนุญาตโอเพนซอรส์ทีเ่กีย่วขอ้งและไมใ่ชข่อ้

ตกลงฉบับนี้  ตารางดา้นลา่งจะแสดงสว่นประกอบของซอฟตแ์วรเ์หลา่นี ้
ลงิกไ์ปยังใบอนุญาตโอเพนซอรส์ทีเ่กีย่วขอ้งและลงิกไ์ปยังทีอ่ยู่ทีส่ามารถดาวนโ์หลดสว่นประกอบของซอฟตแ์วรแ์

ตล่ะรายการได ้  
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สว่นประกอบข

องซอฟตแ์วร ์

ใบอนุญาตโอเพนซอรส์ ทีอ่ยูข่องสว่นประกอบซอฟตแ์วร ์

Chromedriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICE

NSE-2.0 

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

ownloads 

Geckodriver Mozilla Public License 2.0 

https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/ 

https://github.com/mozilla/geckodriver 

EdgeDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICE

NSE-2.0 

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

IEDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICE

NSE-2.0 

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-

edge/tools/webdriver/ 

 

 

7.2 ซอฟตแ์วร ์ UPS® UPSlink คณุเทา่นัน้ทีจ่ะไดรั้บการเขา้ถงึซอฟตแ์วร ์ UPS UPSlink 

อนัเป็นสว่นหนึง่ของ UPS Ready Solution  คณุตกลงวา่คณุจะสามารถอพัโหลด PLD ถงึ UPS 

โดยผ่านทางซอฟตแ์วร ์ UPS UPSlink เมือ่คณุตรวจสอบความถกูตอ้งของ PLD ทัง้หมดกอ่น 
โดยใชฟั้งกช์นัการตรวจสอบความถกูตอ้งของทีอ่ยู ่ซึง่จะตรวจสอบความถกูตอ้งของชือ่เมอืง รัฐ และรหัสไปรษณีย ์

(หากม)ี คณุรับทราบวา่ UPS อาจเขา้ถงึซอฟตแ์วร ์ UPS UPSlink จากระยะไกลเป็นระยะเวลาจ ากดั 
เพยีงเพือ่จัดหาการอพัเดตและความเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของ UPS อตัราของ UPS 

รหัสเสน้ทางของ UPS และ/หรอืวสัดขุอง UPS ทีอ่ยูใ่น UPS Ready Solution เทา่นัน้  PLD คณุตอ้งสง่ PLD 
ส าหรับพัสดภุัณฑข์าออกใดๆ ทีส่ง่โดยใชเ้อกสารบัญชสีนิคา้การจัดสง่ผา่นทางซอฟตแ์วร ์UPS UPSlink ใหแ้ก ่

UPS กอ่นทีพ่นักงานขับรถของ UPS จะไปรับพัสดภุัณฑเ์หลา่นี ้  

7.3 UPS® Locator Plug-In ส าหรับ UPS Access Point™ Locations  

(a) การเปลีย่นแปลงขอ้มูล 
คณุสามารถเปลีย่นโทนสขีองขอ้มลูทีไ่มม่กีารจับคูแ่ละเพิม่การสรา้งตราสนิคา้ของคณุเองในลกัษณะทีไ่มไ่ดแ้ทนที ่
เปลีย่นแปลง หรอืการท าใหค้ลมุเครอืใดๆ เกดิขึน้กบัการสรา้งตราสนิคา้ของ UPS หรอืบง่บอกวา่ UPS 

ใหก้ารรับรองสนิคา้และบรกิารของคณุ   

(b) ขอ้จ ากดัในการใช ้ คณุตกลงวา่คณุอาจใช ้UPS Locator Plug-In for UPS Access 
Point Locations 

ใหเ้ป็นประโยชน์ส าหรับการสนับสนุนหรอืตอบสนองตอ่ค าขอทีส่รา้งขึน้ของลกูคา้เพือ่ส าแดงขอ้มลูส าหรับพัสดภุัณ
ฑท์ีส่ง่มอบเทา่นัน้ คณุจะละทิง้ขอ้มลูดา้นสถานทีต่ัง้ทีไ่ดรั้บคนืมาจาก UPS Locator Plug-Infor UPS Access 

Point Locations หลงัจากสิน้สดุการตดิตอ่สือ่สารทางไกลกบัลกูคา้ของคณุแลว้ในแตล่ะรอบ 

(c) ไมม่สีทิธิใ์นเครือ่งหมายการคา้ ขอ้ตกลงนี้ไมอ่นุญาตใหค้ณุใชเ้ครือ่งหมายการคา้ 

ถอ้ยค า ชือ่ สญัลักษณ ์หรอือปุกรณ์ หรอืการรวมกนัใดๆ ทีเ่ป็นเจา้ของหรอืไดรั้บอนุญาตดงักลา่วโดย UPS ใน UPS 

Access Point ดงักลา่ว แมว้า่จะมคีวามขดัแยง้ใดๆ กนัในทีน่ี้ก็ตาม  
หากคณุตอ้งการด าเนนิการเพือ่ใหส้ามารถใชง้านเครือ่งหมายการคา้ของ UPS Access Point 

ทีเ่กีย่วเนือ่งกับโปรแกรมประยุกต ์ UPS Access Point ดงักลา่ว คณุตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชแ้บรนด ์ UPS 

http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://protect-us.mimecast.com/s/s5woCADmVkU5Aj4MS8TWU4?domain=github.com
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/nwVRCBBnW0CN5vj3FNU6Ob?domain=selenium.dev
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
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Access Point บน UPS Brand Central ไดท้ี ่ <https://brand.ups.com> 

เพือ่ขอรับใบอนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งหมายการคา้จาก UPS ตามดลุยพนิจิของ UPS แตเ่พยีงผูเ้ดยีว   

7.4 UPS Shipping and UPS Access PointTM: โมดลูอย่างเป็นทางการ UPS Shipping and UPS 
Access Point: 
โมดลูอยา่งเป็นทางการเป็นปลั๊กอนิสว่นเสรมิสว่นขยายหรอืโมดลูทีส่ามารถใชก้ับแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ทีไ่ดรั้บ

ความนยิมมากมาย  ตัวอย่างเชน่ UPS Shipping and UPS Access Point: 

โมดลูอยา่งเป็นทางการอาจถกูแจกจา่ยภายใตใ้บอนุญาตอืน่นอกเหนอืจากขอ้ตกลงนี้ แมจ้ะมใีบอนุญาตอืน่ ๆ 
ทีค่วบคมุการใช ้ UPS Access Point Shipping Module สทิธิท์ัง้หมดในขอ้มลูทีด่งึผา่น UPS Access Point 

Shipping Module ไดรั้บอนุญาตตามขอ้ตกลงนี้ 

8 บรกิาร UPS Bulk Data  ขอ้ก าหนดตอ่ไปนีใ้ชก้ับบรกิาร UPS Bulk Data 

8.1 บรกิาร UPS Data Exchange  

(a) การอนุญาต .  UPS อาจอนุญาตตามแตด่ลุยพนิจิของ UPS เทา่นัน้ ใหข้อ้มลูบางประเภท 
(รวมถงึสารสนเทศและขอ้มลูอืน่ๆ) ไดรั้บการแลกเปลีย่นระหวา่งคณุและ UPS (การแลกเปลีย่นขอ้มลู) 

โดยไมม่ขีอ้จ ากดั โดยใชว้ธิกีารในการถา่ยโอนตัง้แตห่นึง่วธิกีารตอ่ไปนี ้ (แตล่ะ วธิกีารถา่ยโอน”): (1) 
การขนสง่สือ่ทางกายภาพ (เชน่ ดวีดี)ี; (2) 

โปรโตโคลเครอืขา่ยมาตรฐานทีรู่จ้ักในนามของโปรโตคอลการถา่ยโอนไฟล ์ (FTP); หรอื (3) 
วธิกีารป้อนขอ้มลูระหวา่งคอมพวิเตอรห์รอืทีรู่จั้กกนัทัว่ไปในชือ่ Electronic Data Interchange (“EDI”)  

ซึง่การแลกเปลีย่นขอ้มลูแตล่ะวธิกีารจะถกูสรา้งขึน้ตามแบบฟอรม์การสัง่การแลกเปลีย่นขอ้มูล ระหวา่ง UPS กบัคณุ 

ทีไ่ดก้ าหนดถงึลกัษณะของการแลกเปลีย่นขอ้มูลรวมถงึ ตัวอยา่งเชน่ วธิกีารถา่ยโอน รูปแบบไฟล ์ สถานทีข่นสง่ 
และประเทศหรอือาณาเขตทีก่ารแลกเปลีย่นขอ้มลูนัน้อาจมกีารใชป้ระโยชนโ์ดยคณุ 

(แบบฟอรม์การแลกเปลีย่นขอ้มลู)  ไมม่ขีอ้ตกลงใดระหวา่งคณุกบั UPS 
ตามทีค่ณุไดรั้บบรกิารการแลกเปลีย่นขอ้มูลจะถูกแทนทีด่ว้ยขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในขอ้ 8.1 นี ้  คณุและ UPS 

จะตกลงร่วมกนัเกีย่วกับรายการบญัชขีอง UPS 
ทีซ่ ึง่คูส่ญัญาจะท าการแลกเปลีย่นขอ้มูลผ่านวธิกีารถา่ยโอนแตล่ะวธิ ี  บญัช ี UPS 

เหลา่นัน้อาจถกูดัดแปลงเป็นครัง้คราวโดยมกีารตกลงร่วมกนัระหวา่งคณุและ UPS   

(b) บคุคลทีส่ามทีไ่ดรั้บอนุญาต  
แบบฟอรม์ค าสัง่การแลกเปลีย่นขอ้มลูอาจระบกุารสง่มอบขอ้มลูใหแ้กค่ณุหรอืผูใ้หบ้รกิาร 

โดยทีผู่ใ้หบ้รกิารดงักลา่วไดรั้บการอนุมัตลิว่งหนา้จาก UPS เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และคณุและผูใ้หบ้รกิารรายดงักลา่วไดล้งนามในนโยบายขอ้มลูและการใชง้านทั่วไป ขอ้ 1.2(b)   

(c) รูปแบบแฟ้มและวธิกีารถา่ยโอนขอ้มลู  คณุตกลงวา่ UPS ไมม่พัีนธะใดๆ 

ทีจ่ะตอ้งสนับสนุนวธิกีารโอนยา้ยหรอืรูปแบบแฟ้มใดๆ นอกเหนอืไปจากรุ่นปัจจุบนั ณ ขณะนัน้ 

(d) การช าระเงนิ  ใบแจง้หนีท้ีค่ณุหรอืผูใ้หบ้รกิารไดรั้บผ่านทาง Data Exchange 

จะถงึก าหนดช าระและตอ้งช าระภายในเจ็ด (7) วนันับจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้ 
เวน้แตไ่ดต้กลงกนัไวเ้ป็นอย่างอืน่ในขอ้ตกลงทีล่งนามร่วมกนัระหวา่งคณุและ UPS เป็นลายลกัษณ์อักษรอกีฉบบั  

และอาจจะตอ้งคดิคา่ธรรมเนยีมลา่ชา้ในกรณีทีช่ าระเงนิลา่ชา้ 

(e) คา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนยีม  
คณุตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการสือ่สารทางโทรคมนาคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุในการใหบ้รกิารขอ้มลูแกห่รอืการรับข ้

อมลูขอ้มลูจาก UPS  นอกเหนอืจากนี้ คณุเขา้ใจดวีา่คณุตอ้งรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบหรอืการตดิตามเกนิขอ้จ ากดัหรอืการขอคนืเงนิคา่บรกิารทีไ่มถู่กตอ้งโดยคณุหรอืผูใ้หบ้

รกิารทีก่ าหนดตอ่ไปในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ UPS ในการขนสง่/บรกิาร 

(f) การเปลีย่นแปลงรูปแบบไฟล ์ คณุมเีวลาสามสบิ (30) วนันับจากวนัทีไ่ดรั้บการแจง้จาก 
UPS ใหท้ราบถงึความเปลีย่นแปลงทีม่ตีอ่รูปแบบไฟลใ์นการน าการเปลีย่นแปลงดงักลา่วไปใช ้ 

(g) ขอ้ก าหนดเฉพาะของ EDI เพือ่การแลกเปลีย่นขอ้มลู  

(i)  คา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนยีม  คา่ใชจ้่ายในการสง่ขอ้มลูเป็นภาระของฝ่ายผูส้ง่ 
และคา่ใชจ้่ายในการรับขอ้มูลจะเป็นภาระของฝ่ายผูรั้บ 
หากคณุเลอืกสายเชือ่มตอ่ขอ้มูลโดยตรงส าหรับการแลกเปลีย่นขอ้มลูทีใ่ช ้ EDI เป็นวธิกีารสง่ 

https://brand.ups.com/
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คณุจะตอ้งจ่ายคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้แก ่ UPS จากการตดิตัง้สายโทรศพัทต์า่งหาก 

หรอืคา่โทรคมนาคมเพือ่การตดิตอ่ถงึคณุ หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ คา่ธรรมเนยีมในการปฏบิตังิานใดๆ โดย UPS 
ซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นสถานทีจ่ะตอ้งจา่ยโดยคณุ 

(ii) ฟังกช์นัการรับทราบ  เมือ่ไดรั้บขอ้มลูผา่น EDI อนัถูกตอ้ง 
ฝ่ายทีไ่ดรั้บขอ้มลูควรสง่ตอบการรับทราบกลบัโดยพลนั ซึง่จะถอืวา่เป็นหลกัฐานทีพ่สิจูนไ์ดถ้งึการไดรั้บโดยถูกตอ้ง 

และ สว่นตา่งๆ ทีจ่ าเป็นก็ไดรั้บการสง่มอบ และมคีวามสมัพันธข์องภาษาโปรแกรมถูกตอ้ง 

แตไ่ม่ไดย้นืยันเนือ้หาส าคัญของขอ้มลูนัน้ 

(iii) ค าแนะน าโปรแกรมประยกุต ์  หาก “ค าแนะน าโปรแกรมประยุกต”์ 

ถกูเปิดใชต้าม แบบฟอรม์การสัง่การแลกเปลีย่นขอ้มลูส าหรับ EDI และเมือ่ UPS ไดรั้บขอ้มลูใดๆ ทีป่ระกอบดว้ย 
สว่นประกอบขอ้มลูทีใ่ชไ้มไ่ดห้รอืขาดหาย UPS จะสง่ค าแนะน าโปรแกรมประยกุตก์ลบั 

หากค าแนะน าโปรแกรมประยุกตป์ระกอบดว้ยขอ้ความปฏเิสธ คณุควรสง่ขอ้มูลใหมท่ีถ่กูตอ้งโดยพลนัใหแ้ก ่ UPS 
ภายในยีส่บิสี ่ (24) ชัว่โมง หลงัจากไดรั้บค าแนะน าโปรแกรมประยกุต ์ หากค าแนะน าโปรแกรมประยกุต ์

ประกอบดว้ยขอ้ความเตอืน คณุควรท าการวนิจิฉัยหาขอ้บกพร่องในระบบของคณุ รวมทัง้เครือ่งมอื ซอฟตแ์วร ์

และบรกิารทีใ่ชใ้นการสง่ขอ้มลูทัง้หมดภายในสีส่บิแปด (48) ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บค าแนะน าโปรแกรมประยกุต ์
เพือ่ทีก่ารสง่ขอ้มลูครัง้ตอ่ไปจะไดรั้บการสง่โดยถูกตอ้ง คณุไมค่วรสง่ขอ้มลูเดมิทีจ่ะท าใหค้ณุไดรั้บ 

ค าแนะน าโปรแกรมประยกุต ์ ค าแนะน าโปรแกรมประยุกตจ์ะระบเุพยีงวา่ UPS ไดรั้บขอ้มลูทีส่ง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง 
แตไ่ม่ไดย้นืยันหรอืปฏเิสธเนื้อหาส าคญัของขอ้มูลนัน้ 

(iv) กระบวนการส ารอง.  หากมกีารลม้เหลวของการสือ่สารทางฮารด์แวร ์

ซอฟตแ์วร ์ หรอืเกดิเหตสุดุวสิยั (ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นขอ้ 12.7 ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไป) 
เป็นเหตกุดีขวางฝ่ายใด ฝ่ายหนึง่จากการสง่หรอืรับขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสใ์ดๆ โดย EDI 

ฝ่ายนัน้ตกลงทีจ่ะกระท าการตอ่ไปนีใ้นทนัททีีก่ารปฏบิตักิารนัน้อาจเป็นไดห้ลงัจากทีไ่ดค้น้พบปัญหาดงักลา่ว คอื: 
(i) เตอืนใหผู้ป้ระสานงาน EDI ของอกีฝ่ายหนึง่ทราบปัญหาทีเ่กดิขึน้และหนทางแกไ้ข และ (ii) 

สือ่สารธรุกรรมทัง้หมดโดยการสง่ทางโทรสารหรอื หนทางทางพาณชิยใ์ดๆ ทีเ่หมาะสมหากเป็นได ้

(v) ระยะเวลาการทดสอบ EDI  ทัง้สองฝ่ายตกลงกนัวา่ ส าหรับ EDI 

ภายในระยะเวลาหนึง่ ตามทีท่ัง้สองฝ่ายตกลงกนัไว ้ (ระยะเวลาการทดสอบ EDI) 

ขอ้มลูจะไดรั้บการสง่และรับทางอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่วัตถปุระสงคท์างการทดสอบ ระหวา่งระยะเวลาการทดสอบ EDI 
การสง่และรับขอ้มูลทางอเิล็กทรอนกิสค์วรเป็นการเสรมิ 

แตไ่มใ่ชก่ารทดแทนการแลกเปลีย่นเอกสารทีเ่ป็นแผน่กระดาษ ระยะเวลาการทดสอบ EDI 
อาจสิน้สดุไดท้กุเมือ่จากการตกลงยนิยอมของทัง้สองฝ่าย 

ขอ้มลูทีส่ง่และรับทางอเิล็กทรอนกิสร์ะหวา่งระยะเวลาการทดสอบ EDI จะไมม่ผีลบงัคับใดๆ ระหวา่งทัง้สองฝ่าย 

ระยะเวลาการทดสอบ EDI จะไมเ่ริม่จนกวา่แบบฟอรม์การสัง่การแลกเปลีย่นขอ้มลูส าหรับ EDI 
จะไดรั้บการลงนามโดยทัง้สองฝ่าย 

(vi) UPS Labeling  
หากคณุแลกเปลีย่นขอ้มลูส าแดงรายการพัสดทุีส่ง่มอบผ่านทาง EDI 

คณุตกลงวา่จะผนกึฉลากสง่สนิคา้อัจฉรยิะทีไ่ดรั้บการรับรองจาก UPS ลงบนพัสดสุง่มอบนัน้ๆ ทกุชิน้  UPS 

และคณุตกลงวา่ความหมายของฉลากอจัฉรยิะมกีารจ ากดัความไวใ้นฉบบัปัจจบุนัของคูม่อืตดิฉลากของ UPS 
ในเวลาทีม่กีารลงชือ่ในขอ้ตกลงนี ้ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีง UPS MaxiCode (ซึง่มทีีอ่ยูร่วมอยูด่ว้ย) 

รหัสแทง่รหัสไปรษณีย ์ZIP+4 ทีม่ผีลใช ้รหัสเสน้ทางปัจจุบันของ UPS รูปสญัลักษณ์บรกิารของ UPS ทีเ่หมาะสม 
รหัสแทง่ หมายเลขตดิตาม 1Z ของ UPS และทีอ่ยู่ทีไ่ดรั้บการรับรองยนืยันของ CASS 

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

(a) ขอ้จ ากดัเพิม่เตมิ  โดยใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ UPS เมือ่ไดรั้บอนุญาต UPS 

อาจใหร้ายชือ่สถานทีต่ัง้ของ UPS Access Point ทัง้หมดแกค่ณุทีส่ามารถยอมรับพัสดไุด ้ (“APList”) ณ 

เวลาทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลู  เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอืแกล่กูคา้ในการเลอืก UPS Access Point ทีส่ะดวก 
คณุอาจน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นตัวแทน APList บางสว่นใหแ้กล่กูคา้เกีย่วกับสถานทีต่ัง้ของ UPS Access Point 

ภายในระยะทีส่อบถามในการตอบแบบสอบถามทีป่ระกอบไปดว้ยทีอ่ยู่และระยะทางจากทีอ่ยูด่งักลา่วทีไ่ดรั้บจากลู
กคา้ผา่นทางโปรแกรมประยุกตท์ีค่ณุเป็นผูพั้ฒนาหรอืชอ่งทางการบรกิารอืน่ๆ ของลกูคา้ (เชน่ 

การตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร)  UPS จะท าใหก้ารอพัเดท APList สามารถใชไ้ดป้ระมาณวนัละหนึง่ครัง้  

คณุตกลงวา่คณุอาจใช ้ APList 
ใหเ้ป็นประโยชนเ์พยีงเพือ่ใหก้ารสนับสนุนหรอืตอบสนองตอ่ค าขอทีส่รา้งขึน้โดยลกูคา้เพือ่ส าแดงขอ้มลูส าหรับพัส

ดภุัณฑท์ีส่ง่มอบเทา่นัน้  คณุไมส่ามารถใช ้ APList 
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เพือ่จดุประสงคอ์ืน่ใดนอกเหนือจากการตอบสนองค าขอทีส่รา้งขึน้โดยลกูคา้ดงักลา่ว  คณุจะหยดุการใช ้ APList 

ภายในหนึง่ (1) ชัว่โมงนับจากการจัดสง่การอพัเดต APList แทน  เมือ่ไดรั้บ APList Update 
แทนทีด่งักลา่วแลว้คณุตอ้งทิง้ APList แทนทีนั่น้ทนัท ี  คณุตกลงทีจ่ะไมใ่ชห้รอืแจกจา่ย APList 

ทัง้หมดหรอืสว่นหนึง่สว่นใด นอกเหนอืจากทีก่ าหนดไวอ้ย่างชดัแจง้ในขอ้ 8.2(a) 
นีโ้ดยไมม่คีวามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชดัแจง้จาก UPS  คณุสามารถเขา้ถงึ UPS® Locator APList 

File for UPS Access Point™ Locations จากประเทศหรอืดนิแดนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเขตแดนทีถ่กูจ ากดั  

อยา่งไรก็ตาม คณุรับทราบและตกลงวา่ UPS® Locator APList File for UPS Access Point™ Locations 
จะไม่สง่คนืผลลพัธท์ีต่อ้งการส าหรับทกุประเทศหรอืดนิแดนของเขตแดนทีไ่ดรั้บอนุญาต 

(b) ไมม่สีทิธิใ์นเครือ่งหมายการคา้  ขอ้ตกลงนี้ไมอ่นุญาตใหค้ณุใชเ้ครือ่งหมายการคา้ 
ถอ้ยค า ชือ่ สญัลกัษณ์ หรอือปุกรณ์ หรอืการรวมกนัใดๆ ทีเ่ป็นเจา้ของหรอืไดรั้บอนุญาตดงักลา่วโดย UPS 

ในโปรแกรมประยกุตใ์ดๆ ทีค่ณุเป็นผูพั้ฒนารวมทัง้สว่นตา่งๆ ของ APList แมว้า่จะมคีวามขัดแยง้ใดๆ กนัในทีน่ีก็้ตาม  
หากคณุตอ้งการด าเนนิการเพือ่ใหส้ามารถใชง้านเครือ่งหมายการคา้ของ UPS Access Point 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมประยุกตด์งักลา่ว คณุตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชแ้บรนด ์ UPS Access Point บน UPS 

Brand Central ไดท้ี ่ <https://brand.ups.com> เพือ่ขอรับใบอนุญาตเครือ่งหมายการคา้จาก UPS 
ตามดลุยพนิจิของ UPS แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

9 บรกิารเพิม่มูลคา่ของ UPS ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขตอ่ไปนี้ใชก้บัเทคโนโลยขีอง UPS เฉพาะทีร่ะบ ุ 

9.1 บรกิาร Quantum View Notify™  

(a) ขอ้จ ากดั  Quantum View Notify (QVN) เป็นเทคโนโลยขีอง UPS 

ทีช่ว่ยใหค้ณุสามารถสัง่ให ้ UPS สง่อเีมลหรอืขอ้ความ SMS 
พรอ้มขอ้มลูเกีย่วกบัการจัดสง่ไปยังทีอ่ยู่อเีมลหรอืหมายเลขโทรศพัทท์ีค่ณุใหไ้ว ้ม ีQVN มใีหบ้รกิารที ่ UPS.com 

หรอืผา่นทางเทคโนโลยขีอง UPS อืน่ทีใ่หค้ณุสามารถใช ้ QVN ได ้  คณุตกลงทีจ่ะใช ้ QVN 
เพือ่สือ่สารขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบเทา่นัน้ 

และถงึบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบดงักลา่วเทา่นัน้ 
ในกรณีทีผู่รั้บขอ้มลูแจง้ใหค้ณุทราบวา่ตนไมป่ระสงคท์ีจ่ะรับขอ้ความอเีมลหรอืขอ้ความ SMS 

ทีเ่กีย่วกับพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบอกีตอ่ไปแลว้ คณุตอ้งหยุดใช ้ QVN เพือ่สง่ขอ้ความ SMS ถงึผูรั้บนัน้ทนัท ี

ไมว่า่อย่างไรก็ตาม UPS จะไมม่ภีาระรับผดิตอ่ความลม้เหลวหรอืความลา่ชา้ในการสง่หรอืรับอเีมลหรอืขอ้ความ 
SMS ใดๆ คณุเป็นผูรั้บผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตอ่เนือ้หาในขอ้ความ QVN ทีค่ณุเป็นผูส้ง่ และจะไมใ่สเ่นือ้หาใดๆ 

ทีเ่ป็นการกอ่กวน ท าลายชือ่เสยีง หมิน่ประมาท หรอืท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บคุคลใด  คณุสามารถเขา้ถงึ QVN 
จากประเทศหรอืดนิแดนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเขตแดนทีถู่กจ ากดั  อยา่งไรก็ตาม คณุรับทราบและตกลงวา่ QVN 

จะไม่สง่คนืผลลพัธโ์ดยเจตนาส าหรับทกุประเทศหรอืดนิแดนของเขตแดนทีไ่ดอ้นุญาต 

(b) การรับประกนั  คณุรับรองวา่คณุจะใชเ้ฉพาะ QVN ในการขอให ้UPS สง่ขอ้ความ QVN 
(1) 

ถงึทีอ่ยู่อเีมลหรอืหมายเลขโทรศพัทท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสง่ทีเ่ป็นเหตแุหง่ขอ้คว
าม QVN นัน้ และ (2) เพือ่จดุมุง่หมายในการแจง้ใหท้ราบถงึสถานะของการจัดสง่ภายในระบบการจัดสง่ของ UPS 

เทา่นัน้ และไมใ่ชเ่พือ่จุดมุง่หมายอืน่ใด และ (3) เมือ่มกีารสง่ขอ้ความ QVN 

ดงักลา่วใหแ้กบ่คุคลไมเ่ป็นการละเมดิกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ หรอืกฎระเบยีบ 
รวมทัง้แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะการตลาดทางอเีมล  คณุยังรับรองดว้ยวา่ กอ่นหนา้ทีค่ณุจะขอให ้UPS สง่ขอ้ความ QVN 

ถงึบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง กบัการจัดสง่หนึง่ๆ คณุจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบคุคลนัน้วา่บคุคลนัน้ตอ้งการรับขอ้ความ 
QVN นัน้ 

9.2 UPS.com™ Marketplace Shipping  

(a) ขอ้จ ากดั  คณุสามารถเขา้ถงึและใช ้ UPS.com Marketplace Shipping 

ซึง่เป็นเทคโนโลยหีนึง่ของ UPS 

ทีจ่ะใหค้ณุสามารถจัดการรายละเอยีดการจัดสง่และการตดิตามค าสัง่ซือ้ทีส่ง่มาจากลกูคา้ของคณุส าหรับสนิคา้จาก
ตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่ามทีไ่ดรั้บอนุญาต (เชน่ eBay และ Amazon.com) 

เพือ่จดุประสงคภ์ายในของคณุเอง 

(b) การแสดงขอ้มลูการเขา้ถงึบัญชขีองคณุ
 ดว้ยการใหข้อ้มลูการเขา้ถงึบญัชขีองคณุทีเ่กีย่วขอ้งกับตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่าม 

รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงชือ่ผูใ้ช ้ รหัสผา่นและขอ้มลูล็อกอนิอืน่ ๆ หรอืเนือ้หาแกท่าง UPS ผา่นทางUPS.com 
Marketplace Shipping คณุใหก้ารรับรองวา่ (1) 

https://brand.ups.com/
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คณุไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถงึตลาดอเิล็กทรอนกิสท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูการเขา้ถงึบญัชทีีใ่หไ้วนั้น้ 

และสามารถใชต้ลาดอเิล็กทรอนกิสผ์า่นบญัชดีงักลา่ว และ (2) 
คณุไดรั้บอนุญาตและไดรั้บสทิธิใ์นการสง่ขอ้มลูการเขา้ถงึบัญชขีองคณุใหก้บั UPS และอนุญาตให ้ UPS 

เขา้ถงึและใชต้ลาดอเิล็กทรอนกิสท์ีเ่กีย่วขอ้งนัน้ผ่านขอ้มูลการเขา้ถงึบญัชขีองคณุในฐานะตัวแทนของคณุ 
โดยปราศจากขอ้ผูกพันใดๆ ตอ่ UPS ในการจา่ยคา่ธรรมเนยีมหรอืขอ้จ ากดัอืน่ๆ  

คณุยอมรับวา่การใชง้านขอ้มลูการเขา้ถงึบัญชขีองคณุโดย UPS 

จะท าใหเ้กดิการโอนถ่ายขอ้มูลของคณุจากตลาดอเิล็กทรอนิกสท์ีเ่กีย่วขอ้งไปยัง UPS 
ในสหรัฐอเมรกิาเพือ่การเขา้ถงึ จัดเก็บและใชง้าน  และคณุอนุญาตใหม้กีารถา่ยโอนขอ้มลูดงักลา่วไปยัง UPS 

โดยชดัแจง้ 

(c) การอนุญาตใหเ้ขา้ถงึบัญชขีองคณุ  คณุรับทราบและตกลงวา่ โดยการใช ้ UPS.com 

Marketplace Shipping คณุไดอ้นุญาตอยา่งชดัแจง้ให:้ (1) UPS 
ไดรั้บสทิธิใ์นการเขา้ถงึบัญชขีองคณุทีรั่กษาไวโ้ดยตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่ามในนามของคณุในฐานะตวั

แทนของคณุ และ (2) UPS เปิดเผยขอ้มลูการเขา้ถงึบัญชขีองคณุตอ่ผูข้ายบคุคลทีส่าม 

ส าหรับการเขา้ถงึบัญชขีองคณุในนามของ UPS  UPS.com Marketplace Shipping 
จะเขา้ถงึตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่ามและสง่ขอ้มลูการเขา้ถงึบญัชขีองคณุส าหรับการเขา้สูร่ะบบของตลาด

อเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่ามและเรยีกดขูอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับบญัชขีองคณุได ้  เพือ่จดุประสงคใ์น (ก) การใช ้
UPS.com Marketplace Shipping เพือ่จดุประสงคภ์ายในของคณุเอง และ (ข) 

การอนุญาตทีช่ดัแจง้ของคณุในประโยคกอ่นหนา้ คณุให ้ UPS เป็นผูรั้บมอบอ านาจอยา่งจ ากัดและแตง่ตัง้ UPS 

เป็นผูรั้บมอบอ านาจในความเป็นจรงิและเป็นตวัแทนของคณุใหม้สีทิธิเ์ขา้ถงึการมสีว่นร่วมในตลาดอเิล็กทรอนกิสข์
องบคุคลทีส่าม 

เรยีกดแูละใชข้อ้มูลทีม่อี านาจเต็มและการอนุญาตใหก้ระท าและด าเนนิการในแตล่ะอยา่งทีม่คีวามจ าเป็นในการเชือ่
มโยงเขา้กบักจิกรรมดงักลา่วเสมอืนวา่คณุสามารถกระท าการเอง  คณุรับทราบและตกลงวา่เมือ่ UPS 

มกีารเขา้ถงึและเรยีกดขูอ้มลูบัญชขีองคณุจากตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่าม UPS 
จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนของคณุ และไมใ่ชต่วัแทนของหรอืในนามของตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่าม   

(d) การใชต้ลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่ามของคณุ  คณุรับทราบและตกลงวา่ 

UPS.com Marketplace Shipping จะใหส้ทิธิแ์กค่ณุในการเขา้ถงึตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่าม 
และการเขา้ถงึดงักลา่วไดม้อบใหแ้ตเ่พยีงผูเ้ดยีวเพือ่เป็นความสะดวกส าหรับตอ่คณุและ UPS 

ไมไ่ดใ้หก้ารรับรองในเนือ้หาใดๆ เกีย่วกบัตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่าม  UPS 
จะไมม่กีารแสดงตนหรอืใหก้ารรับประกนัใดๆ เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ความแมน่ย า ประสทิธภิาพ 

หรอืคณุภาพของเนื้อหา ซอฟตแ์วร ์ บรกิารหรอืโปรแกรมประยกุตใ์ดๆ 

ทีพ่บไดจ้ากตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่าม  คณุเขา้ใจและตกลงวา่ UPS.com Marketplace Shipping 
ไมไ่ดรั้บการสนับสนุนหรอืรับรองจากตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่ามใหส้ามารถเขา้ถงึผา่นทาง UPS.com 

Marketplace Shipping ได ้  กรณีทีค่ณุตัดสนิใจทีจ่ะเขา้ถงึยังตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่ามผา่นทาง 
UPS.com Marketplace Shipping เชน่นีแ้ลว้ใหถ้อืวา่เป็นความเสีย่งของตัวคณุเอง  UPS 

จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความพรอ้มใชง้านเว็บไซตใ์ดๆ ของบคุคลทีส่าม  นอกจากนี้ 

การใชต้ลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่ามใดๆ ใหอ้ยูภ่ายใตน้โยบายใดๆ 
ทีใ่ชบ้งัคบัและขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของตลาดอเิล็กทรอนกิสข์องบคุคลทีส่ามดงักลา่ว   

9.3 บรกิาร UPS TradeAbility™  

(a) วธิกีารเขา้ถงึ คุณสามารถเขา้ถงึบรกิาร UPS TradeAbility ผ่านทาง UPS.com 
หรอืทางโปรแกรมประยุกตท์ีใ่หค้ณุสามารถใชบ้รกิาร UPS TradeAbility API ได ้
ไมว่า่โปรแกรมนัน้จะไดรั้บการพัฒนาขึน้โดยคณุหรอืบคุคลอืน่ก็ตาม  

(b) ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัขอ้มลูธรุกรรม TradeAbility  UPS จะรักษาขอ้มลูธรุกรรมของบรกิาร 
UPS TradeAbility เอาไวเ้ป็นระยะเวลาไมเ่กนิเกา้สบิ (90) วนั หลงัจากทีส่ารสนเทศนัน้ มใีหแ้กค่ณุเป็นครัง้แรก  
หลงัจากนัน้แลว้ จะไมม่สีารสนเทศดงักลา่วของบรกิาร UPS TradeAbility ใหแ้กค่ณุอกีตอ่ไป 

(c) การส ิน้สดุ  สทิธิข์องคณุในการเขา้ถงึบรกิาร UPS TradeAbility 
จะสิน้สดุลงเองโดยอตัโนมัตหิากคณุไมเ่ขา้ถงึบัญชรีะบบ MY UPS ของคณุ ซึง่เป็นบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิาร UPS 

TradeAbility เป็นระยะเวลาสบิสี ่ (14) เดอืนตดิตอ่กนั  เมือ่สทิธิข์องคณุสิน้สดุลง 

คณุจะตอ้งลงทะเบยีนในฐานะผูใ้ชบ้รกิาร UPS TradeAbility อกีครัง้ 

https://www.ups.com/
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(d) ผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้  ลกูคา้ไดแ้ตง่ตัง้ให ้UPS Supply Chain Solutions, Inc.  
(หน่วยงานหนึง่ในสงักดัของ UPS) รวมทัง้ผูส้บืทอดและผูไ้ดรั้บมอบหมายของ UPS Supply Chain Solutions, Inc. 
ด าเนนิการและใหบ้รกิาร UPS TradeAbility 

(e) ไมใ่ชค่ าแนะน าทางกฎหมาย  การประมาณคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
และการจ าแนกหมวดหมู่ สนิคา้ตา่งๆ โดยบรกิาร UPS TradeAbility 

ไมถ่อืเป็นค าแนะน าทางกฎหมายทีใ่หแ้กค่ณุ ผูส้ง่ หรอืบคุคลอืน่ใด 

และอาจใชเ้พือ่การอา้งองิเพือ่ความสะดวกของคณุเทา่นัน้ UPS 
จะไมรั่บประกนัความถกูตอ้งของการประมาณคา่ธรรมเนยีม คณุเขา้ใจวา่กฎหมาย กฎระเบยีบ 

และขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่รวมถงึสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเขา้และสง่ออกอาจมกีารเปลีย่นแปลงในกฎหมายและขอ้บังคบัทีเ่กีย่วขอ้งซึง่อาจ

ไมไ่ดรั้บการแกไ้ขโดย บรกิาร UPS TradeAbility    

9.4 ฟังกช์นั UPS® Customized Alerts  

(a) เนือ้หาทีก่ าหนดเอง  คณุสามารถเขา้ถงึและใชง้านเทคโนโลยขีอง UPS 

ทีรู่จ้ักกนัในนามของ ฟงักช์นั UPS Customized Alerts เพือ่ก าหนดให ้UPS รวมเนื้อหาทีป่รับแตง่แลว้ของคณุ 
(เนือ้หาทีป่รับแตง่แลว้) ไวใ้นอเีมลสถานะการจัดสง่ดว้ย (เชน่ อเีมล QVN และอเีมลบรกิาร UPS My Choice® 

และผลการตดิตามทีแ่สดงบนเว็บไซต ์ UPS.com หรอืในแอป UPS บนมอืถอื) (โดยเรยีกรวมกนัวา่ 
“การแจง้เตอืนเนื้อหาทีป่รับแตง่แลว้”) ซึง่จะใหข้อ้มูลเกีย่วกับพัสดภุัณฑท์ีส่ง่ตามหมายเลขบญัชขีอง UPS 

และมจีุดหมายอยูใ่นเขตแดนทีไ่ดรั้บอนุญาต ซึง่ทัง้สองนี ้ UPS ไดส้ง่ออกไปตามค าสัง่ของคณุ ทัง้นี ้ UPS 
ไดใ้หส้ทิธิก์ับคณุซึง่เทคโนโลย ีUPS อืน่ๆ ทีใ่หก้ารเขา้ถงึไปยัง ฟงักช์นั UPS Customized Alerts (เชน่ UPS 

Customized Alert Retail API และ UPS.com Alert Customization Tool) 

คณุตอ้งไมอ่นุญาตหรอืยอมใหบ้คุคลภายนอกใชห้รอืเขา้ถงึ ฟงักช์นั UPS Customized Alerts 
รวมถงึการใชห้รอืเขา้ถงึผา่นทางอนิเทอรเ์ฟซใดๆ หรอืซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ ทีค่ณุหรอืบคุคลทีส่ามเป็นผูพั้ฒนาขึน้  

ในการนี ้ คณุมอบสทิธิซ์ ึง่ไมม่คีา่ลขิสทิธิ ์ เป็นสทิธิท์ีม่ผีลตลอดไปและไมใ่ชส่ทิธิแ์บบจ ากดัแก ่UPS ในการคดัลอก 
ปรับเปลีย่น และสรา้งงานตอ่เนือ่งมาจากเนื้อหาทีป่รับแตง่แลว้ของคณุ รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีง รูปภาพ โลโก ้

เครือ่งหมายการคา้ ลกัษณะของเครือ่งหมายการคา้ เครือ่งหมายการบรกิาร แบบ 
และผลงานทีส่ะทอ้นถงึความเป็นเจา้ของผลงานทีม่อียูใ่นทีน่ี้ใดๆ 

เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการสง่การแจง้เตอืนเนือ้หาทีป่รับแตง่แลว้  UPS จะสามารถปฏเิสธเนือ้หาทีป่รับแตง่แลว้ 

ไมว่า่จะกอ่นหรอืหลงัการใชง้านเนือ้หาทีป่รับแตง่แลว้นัน้ในการแจง้เตอืนเนื้อหาทีป่รับแตง่แลว้ ดว้ยดลุยพนิจิของ 
UPS เอง 

(b) ขอ้จ ากดั  UPS 
จะเป็นผูพ้จิารณาแตเ่พยีงผูเ้ดยีววา่จะรวมขอ้ความสถานะการจัดสง่ใดไวใ้นเนือ้หาทีป่รับแตง่ UPS 

อาจเลอืกทีจ่ะรวมเนือ้หาทีป่รับแตง่ของคณุบางอย่างหรอืทัง้หมด (เชน่ เฉพาะโลโกข้องคณุ) 

ไวใ้นการแจง้เตอืนเนือ้หาทีป่รับแตง่แลว้  

(c) การรับรองและการรับประกนั   
คณุรับรองและรับประกนัวา่คณุจะไมใ่หเ้นือ้หาทีป่รับแตง่แลว้ใดๆ ทีม่ลีกัษณะดงัตอ่ไปนี้แก ่ UPS (1) 
ไมไ่ดโ้ฆษณาหรอืสง่เสรมิการขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยตรง (2) ละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา 

สทิธใินการเผยแพร่ หรอืสทิธสิว่นบคุคลของบคุคลทีส่ามใดๆ (3) ละเมดิกฎหมาย 
กฎระเบยีบหรอืระเบยีบขอ้บงัคับใดๆ รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกับการสง่อเีมลทางการตลาด (4) 

มลีกัษณะของการหมิน่ประมาท อนาจาร คกุคาม สบประมาท หรอืเป็นภัยตอ่บคุคลอืน่ใด 

หรอืเป็นอนัตรายตอ่ผูเ้ยาวห์รอืมลีกัษณะของภาพลามกอนาจาร (5) มแีท็ก สครปิต ์
หรอืรหัสของผูใ้ชห้รอืการใชง้านใดๆ (6) มไีวรัส มา้โทรจัน หรอืขอ้มลูทางคอมพวิเตอรอ์ืน่ๆ 

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย ขดัขวางตอ่หรอืสง่ผลกระทบตอ่คอมพวิเตอร ์ระบบ ขอ้มลูหรอืทรัพยส์นิของ UPS (7) 
เป็นขอ้มลูเท็จ ไมถู่กตอ้งหรอืท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ นอกจากนี ้ คณุจะตอ้งรับรองและรับประกนัวา่ (ก) 

การสง่การแจง้เตอืนเนื้อหาทีป่รับแตง่ของ UPS ไปยังทีอ่ยู่อเีมลทีค่ณุใหไ้วห้รอืที ่ UPS ม ี

และทีเ่กีย่วขอ้งกบัพัสดภุัณฑท์ีส่ง่มอบ หรอืการใหก้ารแจง้เตอืนเนือ้หาทีป่รับแตง่แกผู่ใ้ช ้UPS.com หรอืแอป UPS 
บนมอืถอืนัน้ จะไมเ่ป็นการละเมดิกฎหมาย กฎระเบยีบ ระเบยีบขอ้บงัคับหรอืขอ้ก าหนดทางกฎหมายอืน่ใด 

ทีบ่งัคับใช ้ รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกบัการสง่อเีมลทางการตลาด และ (ข) 
คณุไดรั้บความยนิยอมทีจ่ าเป็นทัง้หมดจากผูรั้บการแจง้เตอืนเนือ้หาทีป่รับแตง่ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวส้ว่นที ่ (ก) ดงันี้วา่ 

การสง่การแจง้เตอืนเนื้อหาทีป่รับแตง่ของ UPS หรอืการใหก้ารแจง้เตอืนเนือ้หาทีป่รับแตง่ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวส้ว่นที ่

(ก) จะไมเ่ป็นการละเมดิกฎหมาย กฎระเบยีบ ระเบยีบขอ้บงัคับหรอืขอ้ก าหนดทางกฎหมายใด ๆ ทีบ่งัคับใช ้
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(d) คา่สนิไหมทดแทน  คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและท าใหผู้ไ้ดรั้บการคุม้รองของ UPS 
ไมไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นจากหรอืตอ่ความเสยีหายใดๆ 
หรอืทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรอืเป็นผลมาจากการเขา้ถงึหรอืการใชง้านเนือ้หาทีป่รับแตง่แลว้ของ UPSI 

หรอืการละเมดิขอ้ 9.4  โดยคณุ ดว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายของคณุเองเทา่นัน้   

9.5 บรกิาร UPS My Choice® 

(a) UPS My Choice® for business  บรกิาร UPS My Choice® for Business 

เป็นบรกิารทีค่ณุซึง่กระท าการแทนธรุกจิสามารถ (i) สง่ค าสัง่ส าหรับบรกิารโลจสิตกิส ์ (เชน่ 
ตวัเลอืกการเปลีย่นการจัดสง่) จาก UPSI และ (ii) เขา้ถงึบรกิารขอ้มลูเพือ่การบรหิารจัดการบางอยา่งจาก UPS ได ้ 

บรกิารโลจสิตกิสท์ัง้หมดสัง่ผา่นบรกิาร UPS My Choice® for Business 
(ไมร่วมคณุสมบตัฝิากไวก้บัธรุกจิใกลเ้คยีงของ UPS My Choice® for Business) 

นัน้จัดท าขึน้ตามขอ้ตกลงบรกิารจัดสง่ระหวา่งคณุและหน่วยงาน UPSI (“หน่วยงาน MC4B”) 
ทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศหรอืเขตแดนทีม่กีารใหบ้รกิารตามค าสัง่นัน้ (“ขอ้ก าหนด MC4B”) 

ซึง่รวมถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเฉพาะประเทศหรอืเฉพาะเขตแดนของ UPS 

ส าหรับการขนสง่/บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของ UPS 
ส าหรับการจัดสง่พัสดภุัณฑข์นาดเล็กและการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ทีม่อียูใ่นประเทศหรอืเขตแดนดงักลา่ว 

บรกิารโลจสิตกิสด์งักลา่วทีส่ัง่ซือ้ผา่นบรกิาร UPS My Choice® for Business อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนด MC4B 
อยา่งชดัแจง้ซึง่รวมถงึบทบัญญัตใิด ๆ ในนัน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการอนุญาโตตลุาการซึง่จะน าไปใชก้บัการเรยีกรอ้งใด ๆ 

และทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารโลจสิตกิสด์งักลา่วโดยหน่วยงาน MC4B  

ในกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้ระหวา่งขอ้ตกลงนีแ้ละขอ้ก าหนด MC4B เกีย่วกับบรกิารโลจสิตกิสท์ีส่ัง่ซือ้ผ่านบรกิาร UPS 
My Choice® for Business (ยกเวน้คณุสมบตัฝิากไวก้บัธรุกจิใกลเ้คยีงของ UPS My Choice® for 

Business) ใหย้ดึตามขอ้ก าหนด MC4B เป็นส าคญั บรกิารตา่ง ๆ ทีส่ัง่ซือ้ของฝากไวก้ับธรุกจิใกลเ้คยีงของ UPS 
My Choice® for Business และบรกิารขอ้มูลทัง้หมดทีจ่ัดใหผ้า่นบรกิาร UPS My Choice® for Business 

นัน้มใีหบ้รกิารภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงนี้ และค าอธบิายของบรกิารดงักลา่วทีห่นา้แรกของ UPS 
My Choice® for Business มใีหบ้รกิารที ่UPS.com ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นเวลาทีใ่หบ้รกิาร 

(b) UPS My Choice®   

(i) บรกิาร บรกิาร UPS My Choice® เป็นบรกิารทีค่ณุในฐานะผูบ้รโิภคสามารถ 
(i) สง่ค าสัง่ส าหรับบรกิารโลจสิตกิส ์ (เชน่ ตวัเลอืกการเปลีย่นการจัดสง่) จาก UPSI และ (ii) 

เขา้ถงึบรกิารขอ้มลูบางอยา่งจาก UPS ได ้ บรกิารโลจสิตกิสท์ัง้หมดสัง่ผา่นบรกิาร UPS My Choice® for home 
(ยกเวน้คณุสมบัตฝิากไวก้บัธรุกจิใกลเ้คยีงของ UPS My Choice®) 

นัน้เป็นไปขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเฉพาะประเทศหรอืเฉพาะเขตแดนของ UPS 

ส าหรับการขนสง่/บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของ UPS® 
ส าหรับการจัดสง่พัสดภุัณฑข์นาดเล็กและการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ทีม่อียูใ่นประเทศหรอืเขตแดน (“ขอ้ก าหนด MC”) 

โดยหน่วยงาน UPSI ทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด MC (“หน่วยงาน MC”) ซึง่รวมถงึรวมถงึขอ้ก าหนดใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุญาโตตลุาการซึง่จะน าไปใชก้ับการเรยีกรอ้งใด ๆ 

และทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารโลจสิตกิสโ์ดยหน่วยงาน MC  

ในกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้ระหวา่งขอ้ตกลงนีแ้ละขอ้ก าหนด MC เกีย่วกบับรกิารโลจสิตกิสท์ีส่ัง่ซือ้ผ่านบรกิาร UPS My 
Choice® for home ใหย้ดึตามขอ้ก าหนด MC เป็นส าคญั  บรกิารตา่ง ๆ 

ทีส่ัง่ซือ้ของฝากไวก้ับธรุกจิใกลเ้คยีงของ UPS My Choice® และบรกิารขอ้มลูทัง้หมดทีจ่ัดใหผ้า่นบรกิาร UPS 
My Choice® นัน้มใีหบ้รกิารภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงนี้ 

และค าอธบิายของบรกิารดงักลา่วทีห่นา้แรกของ UPS My Choice® มใีหบ้รกิารที ่ UPS.com 
ซึง่มผีลบงัคับใชใ้นเวลาทีใ่หบ้รกิาร 

(ii) สิง่จูงใจ เครดติ และรางวลั  เมือ่คณุใชบ้รกิาร UPS My Choice® 

เพือ่จัดการการขนสง่ คณุอาจไดรั้บตวัเลอืกสิง่จูงใจส าหรับการเลอืกบรกิารโลจสิตกิสบ์างอย่าง 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงต าแหน่งทีอ่ยูใ่นการจัดสง่ของคณุ หรอืระดบัของบรกิาร ("สิง่จงูใจ")  เมือ่คณุเลอืกสิง่จงูใจ 

คณุอาจไดรั้บเครดติจากบรกิารโลจสิตกิสท์ีด่ าเนนิการเสร็จสิน้ของสิง่จงูใจ ("เครดติ") 
สิง่จงูใจจะแตกตา่งกนัออกไปตามปัจจัยตา่งๆ เชน่ การเปลีย่นแปลงต าแหน่งทีอ่ยูแ่ละระดบัของบรกิาร  

คณุไม่สามารถแลกสิง่จงูใจเป็นเงนิสดได ้

และสามารถแลกรับเป็นของขวัญหรอืบตัรมลูคา่ทีจ่ัดเก็บไดใ้นมลูคา่ทีเ่ทยีบเทา่หรอืเทยีบเทา่โดยประมาณเทา่นัน้ 
("รางวลัตวัเลอืกของฉัน")  รางวลัตวัเลอืกของฉันจะแลกรับไดผ้า่นเว็บไซตท์ีด่ าเนนิการโดยผูข้ายทีเ่ราวา่จา้ง  

การเขา้ถงึและการใชเ้ว็บไซตน์ี้เพือ่จัดการและแลกรับรางวลัตัวเลอืกของฉัน 
จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีป่ระกาศไวข้องผูข้าย ซึง่ดไูดจ้ากเว็บไซต ์ 

รางวลัตัวเลอืกของฉันแตล่ะรางวลัอาจจะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิของรา้นคา้บคุคลทีส่ามทีเ่ขา้ร่วม
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โปรแกรมรางวลัตัวเลอืกของฉันดงักลา่ว ในการตรวจสอบขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของรา้นคา้ดงักลา่ว โปรดคลกิลงิก ์

"ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข" บนหนา้รายละเอยีดของรางวลัตวัเลอืกของฉัน 
รางวลัตัวเลอืกของฉันอาจเปลีย่นแปลงไดท้กุเมือ่ 

และคณุตอ้งใชเ้ครดติส าหรับรางวลัตวัเลอืกของฉันทีม่อียูใ่นปัจจบุนั  UPS 
อาจก าหนดใหค้ณุแลกเปลีย่นเครดติของรางวลัตวัเลอืกของฉันได ้ เมือ่คณุมเีครดติสะสมถงึมลูคา่ทีก่ าหนดไว ้ 

หากคณุยกเลกิการสมัครใชบ้รกิาร UPS MY CHOICE® 

คณุจะถกูรบิเครดติทัง้หมดทีย่ังไมไ่ดแ้ปลงเป็นรางวัลตวัเลอืกของฉัน  UPS 
อาจยกเลกิหรอืระงับสิง่จงูใจทีเ่ป็นคณุลักษณะของบรกิาร UPS My Choice® ไดท้กุเมือ่  

คณุจะไดรั้บแจง้ถงึการยตุหิรอืการระงับสิง่จงูใจใดๆ และในกรณีของการยตุ ิ
คณุจะไดรั้บแจง้ถงึวธิกีารขอแลกรับรางวลัจากเครดติทีค่งเหลอืใดๆ ในขัน้สดุทา้ย 

เมือ่มกีารบอกเลกิขอ้ตกลงฉบับนีห้รอืสทิธขิองคณุในการเขา้ถงึและใชบ้รกิาร UPS My Choice® 
คณุจะไดรั้บแจง้ค าแนะน าเกีย่วกบัการแลกรับรางวลัจากเครดติทีค่งเหลอืใดๆ ในขัน้สดุทา้ย เมือ่ครบหก (6) 

เดอืนหลงัจากบอกเลกิขอ้ตกลงฉบับนีห้รอืสทิธขิองคณุในการเขา้ถงึและใชบ้รกิาร UPS My Choice® 

คณุจะไมส่ามารถแลกรางวัลจากเครดติทีค่งเหลอืใดๆ ในขัน้สดุทา้ยไดอ้กี 

(c) ความตอ้งการดา้นการสือ่สาร  คณุสามารถแจง้ให ้ UPS 

ทราบถงึความตอ้งการของคณุส าหรับการสือ่สารทีส่รา้งขึน้จากบรกิาร UPS My Choice® for business หรอื 
UPS My Choice® (รวมเรยีกวา่ “บรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์ UPS My Choice®”) 

("ความตอ้งการดา้นการสือ่สาร") โดยการอัปเดตโพรไฟลบ์ญัช ี UPS 

ของคณุเพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการดา้นการสือ่สารของคณุ  เมือ่ใชบ้รกิาร UPS My Choice® ในฐานะผูบ้รโิภค 
คณุอาจมสีทิธิอ์ ืน่ซึง่แตกตา่งกันไปตามเขตอ านาจศาล   

(d) การอนุญาตและการยนิยอม  เมือ่ใชบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์ UPS My 
Choice® ในการสัง่ค าสัง่บรกิารโลจสิตกิสห์รอืเขา้ถงึบรกิารขอ้มลู (“บรกิารทีส่ัง่ซือ้”) คณุรับรองและรับประกนัวา่ 

(i) คณุคอื (ก) ผูส้ง่ของหรอื (ข) ผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตจากผูส้ง่ของส าหรับจัดสง่เพือ่ (I) 
เปลีย่นค าสัง่ในการจัดสง่ของผูจั้ดสง่ รวมถงึการเปลีย่นเสน้ทางการสง่พัสดภุัณฑไ์ปยังทีอ่ยู่อืน่ 

ไดรั้บอนุญาตใหส้ง่พัสดภุัณฑ ์หน่วงเวลาการจัด เปลีย่นบรกิารหรอืระดบับรกิารทีผู่ส้ง่เลอืก เปลีย่นเวลาจัดสง่ และ 

(II) รับการแจง้เตอืนลว่งหนา้และขอ้มลูการจัดสง่เกีย่วกับพัสดภุัณฑ ์ และ (ii) คณุไดรั้บอนุญาตใหส้ทิธิ ์
และความยนิยอมอืน่ๆ ทัง้หมดทีจ่ าเป็นในการสัง่ ใช ้หรอืรับผลประโยชนข์องบรกิารทีส่ัง่ซือ้ 

(e) คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่าย   คณุตกลงทีจ่ะช าระคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice®  ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด MC หรอื MC4B 

ทีเ่กีย่วขอ้ง (รวมเรยีกวา่ “ขอ้ก าหนด MC”) 

ซึง่อาจรวมถงึคา่ธรรมเนยีมการท าธรุกรรมตอ่พัสดภุัณฑห์รอืตามการตัง้คา่ทีค่ณุแสดงส าหรับบรกิารทีส่ัง่ซือ้บางอย่
างทีร่วมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงขอบเขตทีห่น่วยงาน MC4B หรอืหน่วยงาน MC (รวมเรยีกวา่ “หน่วยงาน MC”) 

อาจโดยดลุยพนิจิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวและไม่จ ากดัของตน ใหบ้รกิาร “Deliver My Package on Another Day”, 
“Deliver My Package to Another Address” และบรกิารโลจสิตกิสอ์ืน่ ๆ 

ในทีต่ัง้หรอืประเทศ/เขตแดนทีค่ณุอาศยัอยู ่  หากบรกิาร UPS My Choice® 

จ าเป็นตอ้งมกีารถา่ยโอนหรอืสง่มอบพัสดภุัณฑน์อกเหนือจากพืน้ทีจั่ดสง่เดมิส าหรับทีอ่ยูผู่รั้บเดมิ 
(ทีอ่ยู่จัดสง่เดมิระบไุวโ้ดยผูส้ง่) จะมกีารคดิคา่ขนสง่เพิม่เตมิ  คา่ธรรมเนยีมการขนสง่ (ถา้ม)ี 

จะถกูค านวณในอตัราทีใ่ชบ้งัคับระหวา่งทีอ่ยูผู่รั้บเดมิและทีอ่ยูท่ีก่ าหนดเสน้ทางใหมต่ามจ านวนทีร่ะบใุนการเชือ่มต่
อกับค าขอของคณุ เนือ่งจากลักษณะของบรกิารโลจสิตกิสท์ีเ่ป็นบรกิารทีส่ัง่ซือ้ 

การรับประกนัเวลาดัง้เดมิของการจัดสง่ และการรับประกนับรกิาร/การรับประกนัคนืเงนิของ UPS 
(เทา่ทีม่ใีหโ้ดยหน่วยงาน MC ทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีห่รอืประเทศ/เขตแดนทีค่ณุอาศัยอยู)่ 

จะไมใ่ชก้บัพัสดภุัณฑท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้รกิารโลจสิตกิสด์งักลา่ว  หน่วยงาน MC 

ทีเ่กีย่วขอ้งอาจเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทีใ่ชส้ าหรับบรกิารโลจสิตกิสท์ีเ่ป็นบรกิารทีส่ัง่ซือ้ไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ภายใตข้อ้ก าหนดก

ารบอกกลา่วใดๆ ทีบ่งัคับใชต้ามกฎหมาย  
จะไมม่กีารประเมนิคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิหากบรกิารทีส่ัง่ซือ้ไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้ 

ถา้คณุสง่ค าสัง่บรกิารทีส่ัง่ซือ้ผ่านบรกิาร UPS My Choice® for business  ทีม่คีา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายดงักลา่วจะถูกเรยีกเก็บไปยังบญัช ี UPS ทีค่ณุระบเุมือ่ลงทะเบยีนบรกิาร UPS My 
Choice® for business ถา้คณุสัง่บรกิาร UPS My Choice® ทีใ่หบ้รกิารโดยหน่วยงาน MC 

ซึง่เกีย่วขอ้งกบัคา่ธรรมเนยีมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
คณุสามารถตัง้คา่หมายเลขบัตรเครดติหรอืวธิกีารช าระเงนิอืน่ ๆ โดยลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีUPS ของคณุผา่น UPS.com 

เพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่โปรไฟลบ์ัญชขีองคณุและเลอืกตัวเลอืกการช าระเงนิ  คณุอนุญาตให ้ UPS 
หรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายใหเ้รยีกเก็บเงนิจากบตัรช าระเงนิหรอืวธิกีารช าระเงนิอืน่ ๆ 

ทีเ่ลอืกไวใ้นสว่นตวัเลอืกการช าระเงนิของโปรไฟลบ์ญัช ี UPS 
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ของคณุส าหรับคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดและเพือ่เรยีกเก็บเงนิจ านวนดังกลา่วกับวธิกีารช าระเงิ

นนัน้ตอ่ไปจนกวา่คณุจะเพกิถอนการอนุญาตของคณุ  
คณุสามารถเปลีย่นวธิกีารช าระเงนิหรอืเพกิถอนการอนุญาตของคณุไดโ้ดยเลอืกสว่นตวัเลอืกการช าระเงนิในโปรไฟ

ลบ์ญัช ี UPS ของคณุและท าการเปลีย่นแปลงใด ๆ ตามตอ้งการ  อาจใชเ้วลานานถงึ 10 
วนัในการด าเนนิการเปลีย่นแปลงหรอืเพกิถอนการอนุมัตกิารช าระเงนิของคณุ 

(f) การจ ากดัความรับผดิความรับผดิของหน่วยงาน MC ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารทีส่ัง่ซือ้ 
ซึง่รวมถงึความรับผดิตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายตอ่พัสดภุัณฑ ์ 
หรอืการสง่มอบทีล่า่ชา้จะถูกจ ากดัตามขอ้ก าหนด MC ทีเ่กีย่วขอ้ง  หน่วยงาน MC ภายใตข้อ้ก าหนด MC 

ทีเ่กีย่วขอ้งจะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูเสยีทางเศรษฐกจิอย่างแทจ้รงิ เชน่ คา่ใชจ้่ายของวธิกีารขนสง่ทางเลอืกใดๆ 
การสญูเสยีผลก าไร การขาดทนุจากโอกาสทางธรุกจิ หรอืการสญูเสยีรายได ้ 

การรับประกนับรกิาร/การรับประกนัเงนิคนืของ UPS (ถงึขอบเขตทีม่ใีหบ้รกิารโดยหน่วยงาน MC 
ทีเ่กีย่วขอ้งในทีต่ัง้หรอืประเทศ/เขตแดนทีค่ณุอยู่อาศยั) จะไมน่ าไปใชก้บัพัสดภุัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารทีส่ัง่ซือ้ 

ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงการเปลีย่นแปลงในระดับบรกิาร  

การเรยีกรอ้งสทิธิท์ัง้หมดส าหรับการสญูเสยีหรอืความเสยีหายหรอืความลา่ชา้จะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงาน MC 
ทราบโดยปฏบิตัติามขอ้ก าหนด MC ทีเ่กีย่วขอ้งโดยผูส้ง่สนิคา้เดมิหรอืตามทีก่ าหนดภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

UPS และหน่วยงาน MC จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ที ่(I) มใิชเ่นือ่งจากความประมาทเลนิเลอ่ หรอื (II) 
เนือ่งจากเหตสุดุวสิยั (ซึง่ก าหนดโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ) ในสว่นทีเ่กีย่วกับบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS 

MY CHOICE® และบรกิารทีส่ัง่ซือ้ตา่ง ๆ  ภายใตข้อบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต ไมว่า่ในกรณีใด ๆ UPS 

และหน่วยงาน MC จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูเสยีใดๆ ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงการสญูเสยี การโจรกรรม 
การดดัแปลง การเขา้ถงึโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรอืการไดม้าซึง่ขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุ 

หรอืการละเมดิความปลอดภัยอืน่ๆ การบกุรุก หรอืเหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
ไมว่า่จะโดยบคุคลทีส่ามหรอืบคุคลอืน่ๆ 

ทีเ่กดิขึน้หรอืผลจากการใชโ้ดยมชิอบหรอืการสญูเสยีความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคล 
(ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงการรักษาความปลอดภัยรหัสการเขา้ถงึหรอืขอ้มลูวนัหยดุ) ทีค่ณุให ้UPS และหน่วยงาน 

MC เพือ่ยอมใหบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS MY CHOICE® และบรกิารทีส่ัง่ซือ้ตา่ง ๆ แกค่ณุ 

(g) คา่สนิไหมทดแทนคณุตกลงทีจ่ะชดใช ้ ป้องกนั และไมท่ าอนัตรายตอ่ผูส้ง่สนิคา้และ 
UPSI และเจา้หนา้ที ่กรรมการ พนักงาน ตวัแทน และผูส้บืทอดและผูรั้บโอนสทิธิจ์ากการเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่าย หนีส้นิ 

การด าเนนิการ ขัน้ตอนการบงัคบัใช ้ และการฟ้องรอ้งใดๆ หรอืลกัษณะทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกับ (i) 
การใชง้านบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์ UPS My Choice® 

หรอืบรกิารทีส่ัง่ซือ้ทีไ่มเ่หมาะสมหรอืประมาทเลนิเลอ่ของคณุ (ii) 

การไม่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้ก าหนดของ UPS หรอืหน่วยงาน MC 
ทีใ่ชบ้งัคบักบับรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณิชย ์ UPS My Choice® หรอืบรกิารทีส่ัง่ซือ้ หรอื (iii) 

การทีค่ณุไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงนี้ทีใ่ชบ้งัคบักบับรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My 
Choice® หรอืขอ้ก าหนด MC ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

(h) บรกิารทีส่ัง่ซือ้  
 

(i) การอนุญาตสมาชกิในครวัเรอืน  คณุสมบตักิารอนุญาตสมาชกิในครัวเรอืนของ 

UPS My Choice®ชว่ยใหค้ณุแบง่ปันผลประโยชนข์องคณุภายใตบ้รกิาร UPS My Choice® กบัสมาชกิคนอืน่ ๆ 

ในครัวเรอืนของคณุ  
สมาชกิในครัวเรอืนคอืบคุคลทีอ่าศยัอยูต่ามทีอ่ยูเ่ดยีวกบัคณุมนีามสกลุเดยีวกบัคณุและเกีย่วขอ้งกบัคณุ  

ตามขอบเขตที ่ UPS ใหบ้รกิารในสถานทีห่รอืประเทศ/เขตแดนทีค่ณุอยูอ่าศยั 
คณุอาจไดรั้บอนุญาตใหเ้พิม่สมาชกิในครัวเรอืนทีพ่ านักอยูใ่นถิน่ทีอ่ยูห่ลกัของคณุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่จัดสง่ของ 

UPS My Choice® ของคณุกบัการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® 
เมือ่ใชบ้รกิารทีส่ัง่ซือ้ส าหรับพัสดภุัณฑท์ีส่ง่ถงึสมาชกิในครัวเรอืนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® 

ของคณุ 

คณุรับรองและรับประกนัวา่คณุไดรั้บอนุญาตจากสมาชกิในครัวเรอืนดงักลา่วเพือ่ท ากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสง่
ของสมาชกิในครัวเรอืน รวมถงึการดคูวามคบืหนา้ของการจัดสง่ การตัง้คา่การแจง้เตอืนการจัดสง่ 

และการระบคุ าสัง่ในการจัดสง่  
คณุตกลงวา่คณุมหีนา้ทีต่อ้งไดรั้บความยนิยอมจากสมาชกิครัวเรอืนแตล่ะคนกอ่นทีค่ณุจะเพิม่สมาชกิในครัวเรอืนดงั

กลา่วกบัการเป็นสมาชกิ UPS My Choice® ของคณุและแบง่ปันชือ่และทีอ่ยูข่องสมาชกิในครัวเรอืนดงักลา่วใหก้บั 

UPS 

(ii) การอนุญาตใหฝ้ากไว ้ ณ สถานที ่ คณุสมบตักิารอนุญาตใหฝ้ากไว ้ ณ สถานที ่

ของ UPS My Choice® 
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อนุญาตใหค้ณุก าหนดสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการใหพ้นักงานขับรถของเราสง่มอบพัสดภุัณฑข์องคณุ  

ตามขอบเขตทีใ่หบ้รกิารโดยหน่วยงาน MC ในสถานทีห่รอืประเทศ/เขตแดนทีค่ณุอยู่อาศยั 
หากคณุเลอืกบรกิารฝากไว ้ ณ สถานที ่ และระบวุา่พัสดภุัณฑจ์ะถูกจัดสง่ไวก้ับบคุคลใดบคุคลหนึง่ 

หรอืหากคณุเลอืกบรกิารฝากไวก้ับเพือ่นบา้น, ฝากไวก้บัธรุกจิใกลเ้คยีงหรอืการปลอ่ยพัสดโุดยมลีายเซ็นอนุญาต 
คณุยอมรับวา่การสง่มอบพัสดภุัณฑต์ามค าสัง่ของคณุจะถอืเป็นการจัดสง่แลว้  

คณุยอมรับความรับผดิชอบตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของพัสดภุัณฑ ์

รวมถงึความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ 
ทีเ่กดิจากพัสดภุัณฑแ์มก้บับคุคลทีส่ามหลงัจากทีส่ง่มอบพัสดภุัณฑต์ามค าสัง่ของคณุหรอืในกรณีบรกิารปลอ่ยพัส

ดโุดยมลีายเซ็นอนุญาต โดยขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของผูรั้บ  การฝากไว ้ ณ 
สถานทีอ่าจไมม่ใีหบ้รกิารหากผูจั้ดสง่ไดร้ะบวุา่จ าเป็นตอ้งมลีายมอืชือ่ของผูใ้หญ่ส าหรับพัสดภุัณฑข์องคณุหรอืหา

กผูจั้ดสง่ไดย้กเวน้วา่เป็นตวัเลอืกการจัดสง่ 

(A). การอนุญาตใหฝ้ากไวก้บัเพือ่นบา้นและฝากไวก้บัธุรกจิใกลเ้คี

ยง คณุสมบตัฝิากไวก้บัเพือ่นบา้นของ UPS My Choice® และฝากไวก้บัธรุกจิใกลเ้คยีงของ UPS My 

Choice® 
ชว่ยใหค้ณุไดรั้บพัสดภุัณฑข์องคณุทีท่ ิง้ไวก้ับเพือ่นบา้นหรอืกจิการภายในระยะทางใกล/้จ ากดัทีส่ามารถเดนิถงึจาก

ทีอ่ยูป่ลายทางเดมิ  หน่วยงาน MC 
ทีเ่กีย่วขอ้งอาจเลอืกทีจ่ะใหท้ าตามหรอืไม่ท าตามค าขอของคณุสมบตัฝิากไวก้บัเพือ่นบา้นของ UPS My 

Choice® หรอืฝากไวก้ับธรุกจิใกลเ้คยีงของ UPS My Choice® ตามดลุยพนิจิของตน  

หากคณุเลอืกคณุสมบตัฝิากไวก้บัเพือ่นบา้นของ UPS My Choice® หรอืฝากไวก้บัธรุกจิใกลเ้คยีงของ UPS My 
Choice® ส าหรับพัสดภุัณฑ ์ (เทา่ทีม่ใีหบ้รกิารโดยหน่วยงาน MC 

ทีเ่กีย่วขอ้งในสถานทีห่รอืประเทศ/เขตแดนทีอ่ยู่อาศยัของคณุ) จะมขีอ้ก าหนดดงัตอ่ไปนี้: (i) UPS 
จะขอใหค้ณุใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเพือ่นบา้น/กจิการในละแวกบา้นของคณุอยา่งนอ้ยตอ่ไปนี้: 

ชือ่ของบรษัิทหรอืชือ่ผูต้ดิตอ่และทีอ่ยู่ (ii) 
คณุยอมรับวา่คณุมหีนา้ทีต่อ้งแจง้เพือ่นบา้น/กจิการในละแวกบา้นทีค่ณุเสนอวา่ขอ้มูลของพวกเขาจะถกูประมวลผล

เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการจัดสง่พัสดภุัณฑข์องคณุและเพือ่ขอความยนิยอมจากเพือ่นบา้น/กจิการในละแวกบา้นกอ่นที่

จะแบง่ปันขอ้มลูระบตุวัตนของเพือ่นบา้น/กจิการในละแวกบา้นดงักลา่วกบั UPS และอนุญาตให ้UPS และหน่วยงาน 
MC สามารถตดิตอ่กับเพือ่นบา้น/กจิการในละแวกบา้นดงักลา่ว และ (iii) 

คณุรับรองและรับประกนัวา่คณุไดรั้บอนุญาตจากเพือ่นบา้น/กจิการในละแวกบา้นดงักลา่วเพือ่แบง่ปันรายละเอยีดดงั
กลา่ว  คณุยังคงรับผดิชอบตอ่ขอ้มลูทีค่ณุใหร้วมถงึขอ้มลูใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพือ่นบา้น/กจิการในละแวกบา้นของคณุ  นอกจากนี ้

คณุยังตอ้งแจง้เพือ่นบา้น/กจิการในละแวกบา้นทีค่ณุแจง้ชือ่วา่ (i) หน่วยงาน MC 
เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูของขอ้มลูสว่นบคุคลของเพือ่นบา้น/กจิการในละแวกบา้นดงักลา่วซึง่จะด าเนนิการโดยหน่วยงา

น MC เพือ่วตัถปุระสงคข์า้งตน้ และ (ii) 
เพือ่นบา้น/กจิการในละแวกบา้นดงักลา่วมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง  

หากคณุไดรั้บแจง้จาก UPS 

หรอืเพือ่นบา้น/กจิการในละแวกบา้นของคณุวา่เพือ่นบา้น/กจิการในละแวกบา้นไม่ประสงคท์ีจ่ะรับพัสดภุัณฑส์ าหรับ
คณุ UPS จะด าเนนิการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมตามทีม่อียูส่ าหรับ UPS ในเวลานัน้เพือ่ใหห้น่วยงาน MC 

ทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามค าขอนี้  คณุสมบตัฝิากไวก้ับเพือ่นบา้นของ UPS My Choice® 
และฝากไวก้ับธรุกจิใกลเ้คยีงของ UPS My Choice® นัน้มใีหบ้รกิารโดยไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(B). การอนุญาตใหป้ลอ่ยการจดัสง่พสัดทุีอ่นุญาต 
คณุสมบัตกิารอนุญาตใหป้ลอ่ยการจัดสง่พัสดทุีอ่นุญาตของ UPS My Choice® 

เป็นบรกิารทีส่ัง่ซือ้ทีช่ว่ยใหค้ณุสามารถอนุญาตหน่วยงาน MC 

ในการจัดสง่พัสดภุัณฑโ์ดยไม่มลีายมอืชือ่ส าหรับการจัดสง่เมือ่บคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตไม่สามารถลงลายมอืชือ่ดว้ยต
นเองได ้  เมือ่เลอืกบรกิารปลอ่ยการจัดสง่พัสดทุีอ่นุญาต คณุอนุญาตโดยชดัแจง้ใหห้น่วยงาน MC 

สง่พัสดภุัณฑท์ีส่ง่ถงึคณุตามทีอ่ยูข่องคณุเมือ่ไมม่ผีูใ้ดไดรั้บการจัดสง่ 
และคณุรับรองและรับประกนัวา่คณุไดรั้บอนุญาตอยา่งถูกตอ้งเพือ่อนุญาตใหส้ง่มอบพัสดภุัณฑ ์ ณ ต าแหน่งทีเ่ลอืก  

หน่วยงาน MC จะพยายามจัดสง่เพยีงครัง้เดยีวและจะไมรั่บลายมอืชือ่เมือ่ท าการจัดสง่  

บนัทกึการจัดสง่ของหน่วยงาน MC ถอืเป็นหลกัฐานของการจัดสง่ทีช่ดัเจน  
เมือ่เลอืกบรกิารปลอ่ยการจัดสง่พัสดทุีอ่นุญาต คณุยอมรับวา่จะมกีารสง่พัสดภุัณฑ ์ ณ สถานทีท่ีค่ณุไดต้กลงไว ้ 

คณุยอมรับความรับผดิชอบและความรับผดิทีต่ามมาส าหรับความสญูเสยีหรอืความเสยีหายตอ่พัสดภุัณฑ ์
รวมถงึการสญูเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิจากพัสดภุัณฑแ์มก้ับบคุคลทีส่ามหลงัจากทีม่กีารสง่ตามทีอ่ยู ่ 

หน่วยงาน MC 
จะคงไวซ้ึง่ดลุยพนิจิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวและไมจ่ ากดัในการท าตามค ารอ้งขอใหป้ลอ่ยการจัดสง่พัสดทุีอ่นุญาตของคณุ 

(และอาจไมก่ระท าเชน่นัน้เนือ่งจากเงือ่นไขการจัดสง่ เชน่ 

สภาพอากาศทีเ่ลวรา้ยหรอืความกงัวลดา้นความปลอดภัย)  
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การปลอ่ยการจัดสง่พัสดทุีอ่นุญาตอาจไมม่ใีหบ้รกิารหากผูจั้ดสง่ไดร้ะบวุา่จ าเป็นตอ้งมลีายมอืชือ่ของผูใ้หญส่ าหรับ

พัสดภุัณฑข์องคณุหรอืหากผูจั้ดสง่ไดย้กเวน้วา่เป็นตวัเลอืกการจัดสง่ 

(iii) การจดัสง่ไปยงัต าแหนง่ของ UPS Access Point®  ต าแหน่งของ UPS 

Access Point® เป็นธรุกจิทีเ่ป็นเจา้ของและด าเนนิการโดยอสิระซึง่ UPS ก าหนดใหผู้รั้บหรอืผูรั้บอืน่ ๆ 
สามารถรับพัสดภุัณฑไ์ดใ้นพืน้ทีห่รอืประเทศ/เขตแดนทีอ่ยู่อาศยัของคณุ 

พัสดภุัณฑท์ีอ่าจไดรั้บส าหรับการจัดสง่ทีต่ าแหน่งของ UPS Access Point® ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากดั 

ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงน ้าหนักและขนาด และมลูคา่จรงิ 
และมลูคา่ตามทีก่ าหนดไวใ้นค าแนะน าเกีย่วกับต าแหน่งของ UPS Access Point® ที ่ UPS.com 

กอ่นทิง้การจัดสง่ใด ๆ ทีต่ าแหน่งของ UPS Access Point® ถงึคณุหรอืผูรั้บทีไ่ดรั้บอนุญาตอืน่ 
คณุหรอืผูรั้บทีไ่ดรั้บอนุญาตจะตอ้งท าการตรวจสอบชือ่และทีอ่ยูข่องผูรั้บอย่างเพยีงพอและระบถุงึผูรั้บทีไ่ดรั้บอนุญ

าต ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีง 
การใหบ้ตัรประจ าตวัทีอ่อกโดยรัฐบาลตามขอบเขตทีอ่นุญาตภายใตก้ฎหมายทีบ่ังคบัใช ้

แมว้า่ในบางเขตอ านาจศาล คณุอาจไมจ่ าเป็นตอ้งท าเชน่นัน้ภายใตก้ฎหมายทีบ่ังคบัใช ้

ซึง่การจัดสง่จะถูกสง่ไปยังผูรั้บทีไ่ดรั้บอนุญาตรายอืน่ (นอกเหนอืจากคณุ) 
คณุรับรองและรับประกนัวา่คณุจะตอ้งแจง้และไดรั้บความยนิยอมจากผูรั้บทีไ่ดรั้บอนุญาตวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ 

ทีม่อบใหแ้ก ่ UPS จะถกูประมวลผลโดย UPS 
เพือ่จดุประสงคใ์นการตรวจสอบตวัตนและการอนุญาตและอาจถกูถา่ยโอนไปยังประเทศอืน่นอกเหนอืจากประเทศห

รอืดนิแดนที ่UPS ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูไวใ้นตอนแรก 

แมจ้ะมกีารกลา่วถงึขา้งตน้ก็ตาม การเขา้ต าแหน่งของ UPS Access Point® เป็นความเสีย่งของคณุเอง  
ความรับผดิใด ๆ ของ UPS ส าหรับพัสดภุัณฑท์ีส่ญูหาย เสยีหายหรอืลา่ชา้ทีส่ง่ไปยังต าแหน่งของ UPS Access 

Point® อยูภ่ายใตข้อ้จ ากัดทีร่ะบไุวใ้นทีน่ี้และในขอ้ก าหนด MC ทีเ่กีย่วขอ้ง  
ส าหรับค ารอ้งขอใหไ้ปรับทีต่ าแหน่งของ UPS Access Point® พัสดภุัณฑจ์ะถกูเก็บไวเ้ป็นเวลาสบิ (10) วนั 

(ยกเวน้ในสหรัฐอเมรกิา แคนาดา เม็กซโิก และเปอรโ์ตรโิก โดยทีจ่ะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลาเจ็ด (7) วนั) 
กอ่นทีพั่สดภุัณฑด์งักลา่วจะถกูสง่กลบัไปยังผูส้ง่ 

(คา่ขนสง่จะถกูประเมนิไปยังผูส้ง่หากพัสดภุัณฑถ์กูสง่คนืไปยังผูส้ง่)  

(i) คณุสมบตั ิUPS My Choice®  คณุสมบัตขิองบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณิชย ์UPS 
My Choice® และบรกิารทีส่ัง่ซือ้อาจแตกตา่งกนัไปตามสถานทีอ่ยู่อาศยัของคณุ วธิกีารลงทะเบยีนของคณุ 

ขอ้มลูทีค่ณุไดใ้หไ้ว ้ และขอ้ตกลงของคณุตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีบ่งัคับใช ้  ดงันัน้ UPS 
อาจใหก้ารเขา้ถงึคณุสมบตับิางอยา่งของบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์ UPS My Choice® 

และบรกิารทีส่ัง่ซือ้บางอย่าง (ตวัอยา่งเชน่ คณุอาจถกูจ ากดัใหรั้บการแจง้เตอืนการสง่พัสดภุัณฑท์างอเีมล)  

คณุอาจจ าเป็นตอ้งใหก้ารยนืยันตวัตนทีเ่พยีงพอกอ่นทีค่ณุจะสามารถเขา้ถงึบัญชสี าหรับบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพ
าณชิย ์UPS My Choice® หรอืคณุสมบตับิางอยา่งของบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My Choice® 

และบรกิารทีส่ัง่ซือ้ของคณุได ้ (ตวัอยา่งเชน่ ความสามารถในการเปลีย่นเสน้ทางการจัดสง่ไปยังทีอ่ยู่อืน่) 
คณุสมบัตเิฉพาะของบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์ UPS My Choice® 

และบรกิารทีส่ัง่ซือ้ทีม่ใีหบ้รกิารแกค่ณุไดแ้กบ่รกิารทีแ่สดงเมือ่คณุเขา้สูร่ะบบบัญชขีองบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพา

ณชิย ์UPS My Choice® ของคณุ  

คณุสามารถหยดุใชบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์ UPS My Choice® 

ไดต้ลอดเวลาและอาจยตุกิารเป็นสมาชกิส าหรับบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณิชย ์ UPS My Choice® 
ของคณุไดต้ลอดเวลาโดยเขา้สูร่ะบบบัญชสีว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์ UPS My Choice® 

ของคณุเพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่ UPS My Choice® ของคณุ แลว้เลอืกการจัดการสถานะสมาชกิของฉัน 
และเลอืกทีจ่ะยกเลกิการเป็นสมาชกิของคณุ  นอกจากนี ้

คณุอาจยตุบิญัชกีารเป็นสมาชกิส าหรับบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์ UPS My Choice® 

ของคณุโดยตดิตอ่หมายเลขตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ในทอ้งถิน่ของคณุทีเ่ผยแพร่ทางออนไลนท์ี ่UPS.com 

(j) การสละสทิธิก์ารคุม้ครองภายใตก้ฎหมายความลบัทางไปรษณีย ์ 

คณุรับทราบวา่ตวัเลอืกการจัดสง่บางอย่างทีม่อียู่ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของบรกิารทีส่ัง่ซือ้อาจน าไปสูข่อ้มูลทีไ่ดรั้บการคุ ้
มครองภายใตก้ฎหมายความลับทางไปรษณียท์ีบ่งัคับใชใ้นเขตอ านาจศาลของคณุกลายเป็นทีรู่จั้กโดยบคุคลทีส่าม 

(ตวัอย่างเชน่ เพือ่นบา้นทีไ่ดรั้บพัสดภุัณฑท์ีส่ง่ถงึคณุ 

คณุอาจทราบขอ้เท็จจรงิทีว่า่คณุไดรั้บพัสดภุัณฑจ์ากผูส้ง่รายหนึง่)  ตราบเทา่ทีค่ณุใชบ้รกิาร UPS My Choice® 
จะตอ้งหมายความวา่ขอ้มลูทีไ่ดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายความลบัทางไปรษณียใ์ด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพัสดภุัณฑท์ีส่ง่ถงึคณุหรอือาจเป็นทีท่ราบโดยบังเอญิแกบ่คุคลทีส่ามเนือ่งจากทศิทางการจัดสง่ของ
คณุ คณุสละการคุม้ครองของคณุเทา่ทีเ่ป็นไปไดภ้ายใตก้ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

ภายใตก้ฎหมายความลบัทางไปรษณียเ์หลา่นี้ 
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โดยค านงึถงึการสง่มอบพัสดภุัณฑใ์หค้ณุโดยการเลอืกคณุสมบตัดิงักลา่วของบรกิาร UPS My Choice® 

หรอืบรกิารทีส่ัง่ซือ้  

(k) บทบญัญตัเิฉพาะประเทศเพิม่เตมิ  

(i) ประเทศฝร ัง่เศส  ถา้คณุใชบ้รกิาร UPS My Choice® ในประเทศฝร่ังเศส: 

สทิธิก์ารเพกิถอน  ตามมาตรา L. 121-21-8, 12 ของประมวลผูบ้รโิภคของฝร่ังเศส 

คณุไมม่สีทิธิใ์นการเพกิถอน 

เขตอ านาจศาล  
ขอ้พพิาทและขอ้เรยีกรอ้งทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ระหวา่งคูส่ญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัหรอืเกดิขึน้จากบรกิาร UPS My 

Choice® จะถกูสง่ไปยังศาลทีพ่จิารณาภายใตเ้งือ่นไขของกฎหมายทีบ่งัคับใช ้  ในกรณีอืน่ ๆ ทัง้หมด 
คณุยอมรับวา่ขอ้พพิาทและการเรยีกรอ้งทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ระหวา่งคูส่ญัญาจะถูกสง่ไปยังศาลของปารสี  

คณุทราบวา่ในกรณีใดก็ตาม 
คณุสามารถขอความชว่ยเหลอืจากการไกลเ่กลีย่แบบดัง้เดมิหรอืรูปแบบการระงับขอ้พพิาทอืน่ ๆ 

(ii) ประเทศเยอรมน ี ถา้คณุใชบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณิชย ์ UPS My 

Choice® ในประเทศเยอรมนี: 

บทท ัว่ไป  มาตรา 9.5(d) จะไมใ่ชบ้งัคบักบัผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS 

My Choice® เพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนอืจากวตัถปุระสงคเ์พือ่ธรุกจิการคา้หรอืวชิาชพี 

การอนุญาตใหฝ้ากไว ้ ณ สถานที ่ วรรคแรกของมาตรา 9.5(h)(ii) 

จะถกูแทนทีด่ว้ยบทบัญญัตติอ่ไปนี้: 

(ii) การอนุญาตใหฝ้ากไว ้ณ สถานที ่คณุสมบตักิารใหฝ้ากไว ้ณ สถานทีข่อง 
UPS My Choice® 

อนุญาตใหค้ณุก าหนดสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการใหพ้นักงานขับรถของเราสง่มอบพัสดภุัณฑข์องคณุ  
ตามขอบเขตทีใ่หบ้รกิารโดยหน่วยงาน MC ในสถานทีห่รอืประเทศ/เขตแดนทีค่ณุอยู่อาศยั 

หากคณุเลอืกบรกิารฝากไว ้ ณ สถานที ่ และระบวุา่บรรจภุัณฑจ์ะถกูจัดสง่ไวก้บับคุคลใดบคุคลหนึง่ 
หรอืหากคณุเลอืกบรกิารฝากไวก้ับเพือ่นบา้น, ฝากไวก้บัธรุกจิใกลเ้คยีงหรอืการปลอ่ยพัสดโุดยมลีายเซ็นอนุญาต 

คณุยอมรับความรับผดิชอบตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของพัสดภุัณฑ ์

รวมถงึความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ 
ทีเ่กดิจากพัสดภุัณฑแ์มก้บับคุคลทีส่ามหลงัจากทีส่ง่มอบพัสดภุัณฑต์ามค าสัง่ของคณุหรอืในกรณีบรกิารปลอ่ยพัส

ดโุดยมลีายเซ็นอนุญาต โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูรั้บ การฝากไว ้ ณ 
สถานทีอ่าจไมม่ใีหบ้รกิารหากผูจั้ดสง่ไดร้ะบวุา่จ าเป็นตอ้งมลีายมอืชือ่ของผูใ้หญ่ส าหรับพัสดภุัณฑข์องคณุหรอืหา

กผูจั้ดสง่ไดย้กเวน้วา่เป็นตวัเลอืกการจัดสง่ 

การอนุญาตใหป้ลอ่ยการจดัสง่พสัดทุีอ่นุญาต มาตรา 9.5(h)(ii)(B) 
จะถกูแทนทีด่ว้ยบทบัญญัตติอ่ไปนี้: 

(B). การอนุญาตใหป้ลอ่ยการจดัสง่พสัดทุีอ่นุญาต 
คณุสมบัตกิารอนุญาตใหป้ลอ่ยการจัดสง่พัสดทุีอ่นุญาตของ UPS My Choice® 

เป็นบรกิารทีส่ัง่ซือ้ทีช่ว่ยใหค้ณุสามารถอนุญาตหน่วยงาน MC 

ในการจัดสง่พัสดภุัณฑโ์ดยไม่มลีายมอืชือ่ส าหรับการจัดสง่  เมือ่เลอืกบรกิารปลอ่ยการจัดสง่พัสดทุีอ่นุญาต 
คณุอนุญาตใหห้น่วยงาน MC สง่พัสดภุัณฑท์ีส่ง่ถงึคณุตามทีอ่ยูข่องคณุเมือ่ไมม่ผีูใ้ดไดรั้บการจัดสง่ 

และคณุรับทราบวา่คณุไดรั้บอนุญาตอยา่งถูกตอ้งเพือ่อนุญาตใหส้ง่มอบพัสดภุัณฑ ์ณ ต าแหน่งทีเ่ลอืก  หน่วยงาน 
MC จะพยายามจัดสง่เพยีงครัง้เดยีวและจะไมรั่บลายมอืชือ่เมือ่ท าการจัดสง่  

เมือ่เลอืกบรกิารปลอ่ยการจัดสง่พัสดทุีอ่นุญาต คณุยอมรับวา่จะมกีารสง่พัสดภุัณฑ ์ ณ สถานทีท่ีค่ณุไดต้กลงไว ้ 
คณุยอมรับความรับผดิชอบและความรับผดิทีต่ามมาส าหรับความสญูเสยีหรอืความเสยีหายตอ่พัสดภุัณฑ ์

รวมถงึการสญูเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิจากพัสดภุัณฑแ์มก้ับบคุคลทีส่ามหลงัจากทีม่กีารสง่ตามทีอ่ยู ่ 

หน่วยงาน MC จะใชค้วามพยายามตามสมควรในการท าตามค ารอ้งขอใหป้ลอ่ยการจัดสง่พัสดทุีอ่นุญาตของคณุ 
(และอาจไมก่ระท าเชน่นัน้เนือ่งจากเงือ่นไขการจัดสง่ เชน่ 

สภาพอากาศทีเ่ลวรา้ยหรอืความกงัวลดา้นความปลอดภัย) 
การปลอ่ยการจัดสง่พัสดทุีอ่นุญาตอาจไมม่ใีหบ้รกิารหากผูจั้ดสง่ไดร้ะบวุา่จ าเป็นตอ้งมลีายมอืชือ่ของผูใ้หญส่ าหรับ

พัสดภุัณฑข์องคณุหรอืหากผูจั้ดสง่ไดย้กเวน้วา่เป็นตวัเลอืกการจัดสง่ 
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การใชข้อ้มูลเพือ่การจดัสง่ไปยงัต าแหนง่ของ UPS Access Point®  ขอ้มลูใด ๆ ทีใ่หแ้ก ่

UPS ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรา 9.5(h)(iii) 
จะถกูน าไปใชต้ามระเบยีบวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูทางไปรษณียข์องเยอรมน ี (Postdienste 
Datenschutzverordnung) 

ขอ้จ ากดัความรบัผดิ  มาตรา 9.5(f) (ขอ้จ ากดัความรับผดิ) 

จะไมใ่ชบ้งัคับกับลกูคา้ในประเทศเยอรมนแีละจะถกูแทนทีด่ว้ยบทบญัญัตติอ่ไปนี:้ 

(f) ไมม่หีน่วยงาน MC ใดทีรั่บผดิชอบตอ่การสญูเสยี การเรยีกรอ้ง ความรับผดิ 
หรอืความเสยีหายใด ๆ ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงความเสยีหายคา่เสยีหายทางตรง คา่เสยีหายทางออ้ม 

คา่เสยีหายอนัผลสบืเนือ่ง คา่เสยีหายพเิศษ หรอืคา่เสยีหายเชงิลงโทษ ไม่วา่จะตามสญัญาหรอืมฉิะนัน้ 
(“ความสญูเสยี”) ทีเ่กดิขึน้จากหรอืเป็นผลมาจากความรับผดิของหน่วยงาน MC ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารทีส่ัง่ซือ้ 

รวมถงึการปฏบิัตติามค าสัง่ของผูรั้บ การไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของผูรั้บ 
การจัดสง่ตามหรอืตรงกนัขา้มกับค าสัง่ของผูรั้บ การจัดสง่ผดิ หรอืการจัดสง่ลา่ชา้  หน่วยงาน MC 

จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูเสยีทางเศรษฐกจิอยา่งแทจ้รงิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยของวธิกีารขนสง่ทางเลอืกใด ๆ 

การสญูเสยีผลก าไร การขาดทนุจากโอกาสทางธรุกจิ หรอืการสญูเสยีรายได ้ 
การรับประกนับรกิาร/การรับประกนัเงนิคนืของบรกิาร UPS (ถงึขอบเขตทีม่ใีหบ้รกิารโดยหน่วยงาน MC 

ทีเ่กีย่วขอ้งในทีต่ัง้หรอืประเทศ/เขตแดนทีอ่ยู่อาศัยของคณุ) 
จะไมน่ าไปใชก้ับพัสดภุัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารทีส่ัง่ซือ้ 

ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงการเปลีย่นแปลงในระดับบรกิาร  

การเรยีกรอ้งทัง้หมดส าหรับการสญูเสยีหรอืความเสยีหายหรอืความลา่ชา้จะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงาน MC 
ทีเ่กีย่วขอ้งทราบตามพกิดัอตัราโดยผูจั้ดสง่เดมิ 

(iii) ประเทศอติาล ี  ถา้คณุใชบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณิชย ์ UPS My 
Choice® ในประเทศอติาล:ี 

เขตอ านาจศาล  ขอ้พพิาทใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกับบรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์
UPS My Choice® จะอยูภ่ายใตก้ฎหมายของอติาล ี  ขอ้พพิาทใด ๆ 

ทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกับการใชบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์ UPS My Choice® รวมถงึขอ้สงสยัใด ๆ 

เกีย่วกบัการมอียู่ ความถูกตอ้ง การสรา้ง การปฏบิตั ิ
หรอืการยกเลกิขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงนี้ทีใ่ชบ้งัคับกบับรกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์ UPS My Choice® 

หรอืขอ้ก าหนด MC ทีใ่ชเ้กีย่วขอ้งจะถูกสง่ตอ่ไปยังศาลแหง่มลิานเทา่นัน้  

ขอ้ตกลง  ตามและดว้ยผลของมาตรา 1341 และ 1342 แหง่ประมวลกฎหมายแพ่งของอติาล ี

คณุประกาศวา่คณุไดอ้า่นเขา้ใจและอนุมัตอิยา่งชดัแจง้ดงัตอ่ไปนี้: ผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย ขอ้ที ่ 9.5(d) 

(การอนุญาตและการยนิยอม) สทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย ขอ้ที ่9.5(h) (บรกิารทีส่ัง่ซือ้) สทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย ขอ้ที ่
9.5(f) (การจ ากดัความรับผดิ) สทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย ขอ้ที ่ 9.5(g) (การชดใชค้า่เสยีหาย) 

สทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย ขอ้ที ่9.5(k)(เขตอ านาจศาล) ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไป ขอ้ที ่6 (การระงับ ขอ้ก าหนด 
และการยกเลกิ) ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไป ขอ้ที ่9 (ขอ้จ ากดัความรับผดิ) และขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไป ขอ้ที ่

12.9 (การปฏบิตัติามกฎหมาย)  

(iv) ประเทศตรุก ี  ถา้คณุใชบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณิชย ์ UPS My 
Choice® ในประเทศตรุก:ี 

ขอ้พพิาท  หากคณุเป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศตรุก ี ขอ้พพิาท ขอ้เรยีกรอ้ง 
หรอืมลูฟ้องทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้ตกลงนีเ้กีย่วกบัการใชบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์ UPS My 

Choice® 
ในประเทศตรุกจีะไดรั้บการตดัสนิโดยคณะกรรมการอนุญาโตตลุาการผูบ้รโิภคทีม่อี านาจของประเทศตรุกหีรอืศาลผู ้

บรโิภค 

 

(v) ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ถา้คณุใชบ้รกิารสว่นบคุคลและเชงิพาณชิย ์UPS My 

Choice® ในประเทศสหรัฐอเมรกิา: 

UPS My Choice® Points  ขอ้ที ่ 9.5(b)(ii) จะถกูแทนทีแ่ละไดม้กีารเพิม่ขอ้ที ่ 9.5(b)(iii) 
และ (iv) ใหมด่งัตอ่ไปนี้: 



 

30 

(ii) UPS My Choice® Points  เมือ่คณุใชบ้รกิาร UPS My Choice® 
เพือ่จัดการการจัดสง่ใหแ้กค่ณุ คณุอาจไดรั้บขอ้เสนอใหเ้ขา้ร่วมโปรแกรม UPS My Choice® Points โปรแกรม UPS 
My Choice® Points มวีตัถปุระสงคส์ าหรับการใชง้านสว่นบคุคล  

หา้มมใิหม้กีารใชใ้นเชงิพาณชิย ์ ส าหรับการจัดสง่ทีม่สีทิธิ ์ โปรแกรม UPS My Choice® Points 
จะมอบสิง่จงูใจตัง้แตห่นึง่รายการขึน้ไป ไดแ้ก ่ การเลอืกบรกิารโลจสิตกิสบ์างอยา่ง 

รวมถงึการเปลีย่นสถานทีจั่ดสง่หรอืระดบับรกิาร หรอืการตัง้คา่การจัดสง่พัสดไุปตามทีอ่ยู่ (“สิง่จงูใจ”)  UPS 

จะพจิารณาการจัดสง่ทีม่สีทิธิใ์นการรับสิง่จงูใจแตล่ะครัง้ หากม ี UPS 
ไมม่ภีาระผูกพันในการมอบสิง่จงูใจส าหรับการจัดสง่ใด ๆ 

และอาจระงับการมอบสิง่จงูใจเป็นครัง้คราวตามดลุยพนิจิของ UPS  เมือ่คณุเลอืกสิง่จงูใจ 
คณุอาจไดรั้บผลประโยชนเ์พิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งส าหรับบรกิารโลจสิตกิสท์ีด่ าเนนิการเสร็จสิน้แลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่จงู

ใจ (“คะแนน”)  สิง่จงูใจจะขึน้อยู่กบัปัจจัยตา่ง ๆ เชน่ การเปลีย่นสถานทีห่รอืระดับบรกิาร 
และระดับของคณุในโปรแกรม UPS My Choice® Points   ปกตแิลว้ คะแนนทีไ่ดรั้บจะเพิม่ลงบญัชขีองโปรแกรม 

UPS My Choice® Points ภายในยีส่บิสี ่ (24) 

ชัว่โมงหลงัจากทีไ่ดด้ าเนนิการบรกิารโลจสิตกิสข์องสิง่จงูใจทีเ่กีย่วขอ้งเสร็จสิน้แลว้   

คะแนนไมส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสดได ้ ไมม่มีูลคา่เป็นเงนิสด เป็นเพยีงโปรโมชัน่เทา่นัน้ 

และสามารถแลกเป็นบตัรของขวญัทีอ่อกโดยบคุคลทีส่ามผ่านเว็บไซตท์ีใ่หบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารที ่ UPS วา่จา้ง 
(“เว็บไซต”์) ไดเ้ทา่นัน้ เมือ่คณุสะสมคะแนนไดค้รบตามทีก่ าหนด (“My Choice Reward”)  

คะแนนจะไมม่วีนัหมดอาย ุ

แมว้า่ความสามารถในการแลกคะแนนของคณุอาจสิน้สดุลงหากคณุไดย้กเลกิการลงทะเบยีน UPS My Choice® 
เมือ่มกีารยกเลกิโปรแกรม UPS My Choice® Points หรอืบญัชโีปรแกรม UPS My Choice® Points 

ของคณุตามทีไ่ดอ้ธบิายไวด้า้นลา่ง หรอืหากทีอ่ยู่ UPS My Choice® 
ทีล่งทะเบยีนไวข้องคณุมกีารเปลีย่นแปลงเป็นทีอ่ยูน่อกสหรัฐอเมรกิา  My Choice Rewards 

อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้กุเมือ่และคณุอาจแลกคะแนนส าหรับ My Choice Rewards ทีม่ใีนปัจจบุนัไดเ้ทา่นัน้ 
นอกจากนี ้คณุจะตอ้งสะสมจ านวนคะแนนขัน้ต า่ส าหรับ My Choice Reward เพือ่ใหส้ามารถแลกคะแนนได ้  

UPS อาจจ ากดัจ านวนคะแนนทีค่ณุสามารถสะสมในบญัชโีปรแกรม UPS MY CHOICE® POINTS ของคณุ 

และเมือ่คณุมคีะแนนถงึจ านวนคะแนนทีจ่ ากดันี้แลว้ คณุจะไมม่สีทิธิใ์นการรับคะแนนเพิม่เตมิ 
เวน้เสยีแตว่า่คณุไดแ้ลกคะแนน MY CHOICE REWARD กอ่น  ทัง้นี ้ UPS 

จะแจง้ใหค้ณุทราบเมือ่คณุถงึจ านวนคะแนนทีจ่ ากดั   UPS อาจก าหนดใหค้ณุแลกคะแนน MY CHOICE REWARDS 
(1) เมือ่คณุมคีะแนนครบบางสว่น หรอื (2) หากคณุไมม่กีจิกรรมในบญัชโีปรแกรม UPS MY CHOICE® POINTS 

เป็นเวลาสบิสอง (12) เดอืน โดยทีค่ณุไดส้ะสมคะแนนขัน้ต า่ทีก่ าหนดส าหรับ MY CHOICE 

REWARD  หากคณุไดย้กเลกิการลงทะเบยีนบรกิาร UPS MY CHOICE® คณุจะไม่สามารถแลกคะแนนใด ๆ 
ทียั่งไมไ่ดแ้ลกส าหรับ MY CHOICE REWARDS ได ้ 

(iii) เว็บไซตส์ าหรับแลกรางวลั  
การเขา้ถงึและใชเ้ว็บไซตเ์พือ่จัดการคะแนนของคณุและการแลกคะแนนส าหรับ My Choice Rewards 

จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด ซึง่มอียูใ่นเว็บไซต ์ My Choice Reward 

แตล่ะรางวลัอาจเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิของรา้นคา้บคุคลทีส่ามทีเ่ขา้ร่วมรายการ 
ซึง่ไดอ้อกรางวลั My Choice Reward ดงักลา่ว หากตอ้งการดขูอ้ก าหนดและเงือ่นไขของรา้นคา้ดงักลา่ว 

ใหค้ลกิทีล่งิก ์“ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข” ในหนา้รายละเอยีด My Choice Rewards ในเว็บไซต ์

(iv) UPS My Choice® Points – การแกไ้ขและการยกเลกิ  UPS 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขโปรแกรม UPS My Choice® Points, สิง่จงูใจใด ๆ 
หรอืทัง้หมดในโปรแกรมหรอืนโยบายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมไดท้กุเมือ่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด ๆ 

รวมถงึสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงมลูคา่ในการแลกคะแนน การรวม UPS My Choice® Points กบัโปรแกรมอืน่ 

หรอืปรับวธิกีารรับ ค านวณหรอืแลกคะแนน  UPS อาจหยดุหรอืระงับโปรแกรม UPS My Choice® Points 
ซึง่เป็นคณุลักษณะของบรกิาร UPS My Choice® ไดท้กุเมือ่และไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม  UPS 

อาจระงับหรอืยุตสิทิธิใ์นการเขา้ร่วมโปรแกรม UPS My Choice® Points ของคณุ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
รวมถงึหาก UPS เชือ่วา่คณุไดล้ะเมดิหรอืด าเนนิการโดยไมส่อดคลอ้งเป็นไปตามขอ้ที ่ 9.5 

นีห้รอืกฎหมายทีบ่งัคับใช ้ หรอืไดด้ าเนนิการในลกัษณะทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ผลประโยชนข์อง UPS หรอืไมม่เีหตผุล 

ตามดลุยพนิจิของ UPS แตเ่พยีงผูเ้ดยีว คณุจะไมส่ามารถแลกคะแนนไดอ้กีตอ่ไป เมือ่ครบหก (6) 
เดอืนหลงัจากทีย่ตุโิปรแกรม UPS My Choice® Points มกีารยุตขิอ้ตกลงฉบบันี ้

มกีารยกเลกิสทิธิใ์นการเขา้ถงึและใชบ้รกิาร UPS My Choice® หรอืมกีารยกเลกิสทิธิใ์นการเขา้ร่วมในโปรแกรม 
UPS My Choice® Points   คณุยอมรับวา่ UPS จะไมม่ภีาระผูกพันใด ๆ 

กบัคณุส าหรับคะแนนทียั่งไม่ไดแ้ลกเมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาหก (6) เดอืนนี ้  
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UPS ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิบญัชขีองโปรแกรม UPS My Choice® Points ของคณุ 

หากบัญชขีองคณุยังคงไมม่กีารใชง้านเป็นระยะเวลาสอง (2) ปีขึน้ไป ดงันัน้ หลงัจากทีค่ณุเริม่เขา้ร่วมในโปรแกรม 
UPS My Choice® Points 

หากคณุไมไ่ดรั้บคะแนนจากบรกิารโลจสิตกิสข์องสิง่จงูใจทีด่ าเนนิการเสร็จสิน้แลว้ทีค่ณุเลอืกภายในสอง (2) 
ปีหลงัจากทีไ่ดเ้ขา้ร่วมครัง้แรกหรอืสิง่จงูใจทีบ่นัทกึไวล้า่สดุส าหรับคะแนนทีค่ณุไดรั้บ UPS 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิบญัชโีปรแกรม UPS My Choice® Points ของคณุ 

คณุเขา้ใจและยอมรับวา่การยกเลกิบญัชโีปรแกรม UPS My Choice® Points โดย UPS 
จะสง่ผลใหไ้มม่คีะแนนทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งในบญัชดีงักลา่วส าหรับแลก 

และคณุจะไมม่สีทิธิใ์นการรับและ/หรอืแลกคะแนนอกีตอ่ไป  หากมกีารคนืสถานะบัญชขีองโปรแกรม UPS My 
Choice® Points ทีค่ณุไดย้กเลกิ UPS อาจคนืคะแนนใด ๆ 

ทีค่ณุไดรั้บกอ่นหนา้ใหค้ณุอกีครัง้ส าหรับการแลกคะแนนตามดลุยพนิจิของ UPS  
การพจิารณาวา่จะคนืสถานะบัญชขีองคณุหรอืคะแนนใด ๆ หลงัจากทีย่กเลกิจะขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของ UPS 

แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

ระยะเวลาหก (6) เดอืนส าหรับการแลกคะแนนทีอ่ธบิายไวก้อ่นหนา้นีใ้นขอ้ที ่9.5(iv) จะไม่มผีลบงัคบัใช ้(A) หาก 
UPS ยกเลกิบญัชขีองโปรแกรม UPS My Choice® Points ของคณุตามยอ้หนา้ทีส่องของขอ้ 9.5(iv) หรอื (B) 

หากคณุยกเลกิการลงทะเบยีนบรกิาร UPS My Choice® 

ไดม้กีารเพิม่ขอ้ความตอ่ไปนีเ้ป็นยอ่หนา้ใหมเ่มือ่ส ิน้สดุขอ้ที ่9.5(f): 

ภายใตก้ฎหมายทีบ่ังคบัใช ้

รวมถงึความรับผดิตอ่การบาดเจ็บสว่นบคุคลหรอืสทิธติามกฎหมายทีไ่มส่ามารถเพกิถอนไดภ้ายใตก้ฎหมายของเมอื
งนวิยอรก์ ไมว่า่ในกรณีใดคูส่ญัญาของ UPS จะไมรั่บผดิตอ่คณุเกีย่วกบับรกิาร UPS MY CHOICE® รวมถงึโปรแกรม 

UPS MY CHOICE® POINTS, การเขา้ร่วมในการรับสิง่จงูใจและการแลกคะแนน หรอืความเสยีหายใด ๆ 
ทีเ่ป็นผลมาจากความผดิพลาด, การละเลย, การหยดุชะงัก, การลบไฟล,์ ขอ้ผดิพลาด, ขอ้บกพร่อง, ไวรัส, 

ความลา่ชา้ในการด าเนนิการหรอืการสง่ขอ้มลู หรอืความไม่สามารถในการด าเนนิการใด ๆ, 
ไมว่า่จะเป็นผลจากจากเหตธุรรมชาต,ิ  ความลม้เหลวในการสือ่สาร, การโจรกรรม, การท าลายหรอืการเขา้ถงึบนัทกึ 

โปรแกรมหรอืบรกิารของ UPS โดยไม่ไดรั้บอนุญาต วธิกีารแกไ้ขเพยีงอยา่งเดยีวของคณุคอืการหยดุใชบ้รกิาร UPS 

MY CHOICE® รวมถงึโปรแกรม UPS MY CHOICE® POINTS และแลกคะแนนสะสมทัง้หมด   

ขอ้ที ่10.3 ไดรั้บการแกไ้ขเพือ่รวมขอ้ที ่9.5(b)(ii), (iii) และ (iv) 

9.6 บรกิารตดิตามตราสนิคา้จาก UPS เมือ่ท าขอ้ตกลงนี้ 
คณุไดย้อมรับเงือ่นไขของขอ้ตกลงการตดิตามตราสนิคา้ ทีส่ามารถดไูดท้ี ่

<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf> 

จะควบคมุการใชบ้รกิารตดิตามตราสนิคา้ของคณุจาก UPS หาก UPS อนุญาตใหค้ณุใชบ้รกิารดงักลา่วแยกตา่งหาก 

10 บทท ัว่ไปและบทเบ็ดเตล็ด  

10.1 ฟังกช์นั UPS Hazardous Materials 

(a) ขอ้จ ากดั  คณุตกลงทีจ่ะใชฟ้งักช์นั UPS Hazardous Materials (1) 

เพือ่อ านวยความสะดวกในการจัดสง่สนิคา้อนัตรายและวัตถอุันตรายทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงวา่ดว้ยบรกิาร Hazmat 

ของคณุในระหวา่งระยะเวลาทีข่อ้ตกลงวา่ดว้ยบรกิาร Hazmat ดงักลา่วมผีลบงัคับใช ้ และ (2) 
เฉพาะในประเทศและเขตแดนทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงวา่ดว้ยบรกิาร Hazmat ของคณุ ซึง่มบีรกิารจัดสง่วตัถุอนัตรายให ้

(b) การปฏเิสธการรับผดิ UPS ไมข่อรับประกนัหรอืรับรอง ไม่วา่จะในลักษณะใดก็ตามวา่: 
(1) ฟงักช์นั UPS HAZARDOUS MATERIALS จะสง่ขอ้มลูทีจ่ าเป็นถงึ UPS 

หรอืสรา้งเอกสารทีจ่ าเป็นโดยปราศจากขอ้ผดิพลาดหรอืการขดัจังหวะใดๆ หรอื (2) ฟงักช์นั UPS HAZARDOUS 
MATERIALS เป็นไปตามอนุสญัญา ขอ้ตกลงพหุภาค ี ขอ้ตกลงทวภิาค ี ค าสัง่ กฎหมาย 

หรอืขอ้บงัคบัทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ละเกีย่วขอ้งกบัการขนสง่สนิคา้อนัตรายทางอากาศและทางบก 

(c) คา่สนิไหมทดแทน  คณุจะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายและท าใหผู้ไ้ดรั้บการคุม้ครองของ 
UPS ไมไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นจากหรอืตอ่ความเสยีหายใดๆ 

หรอืทัง้หมดทีเ่กดิขึน้หรอืประสบโดยผูไ้ดรั้บการคุม้ครองของ UPS ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกับการทีค่ณุ 
และ/หรอืพนักงาน ตัวแทน หรอืผูรั้บจา้งของคณุใช ้ ฟงักช์ ัน่ UPS HAZARDOUS MATERIALS 

ดว้ยตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยของคณุเองเทา่นัน้ 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf
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10.2 การแกไ้ขสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยUPS 
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยไดท้กุเมือ่ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของ UPS 
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยการปิดประกาศเอกสารฉบับแกไ้ขไวท้ี ่

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

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดก็ตามทีก่ระท าตอ่สทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยเหลา่นี ้ รวมทัง้แตไ่มจ่ ากัดอยูแ่ตเ่พยีงการแกไ้ข 

เปลีย่นแปลงการปฏเิสธความรับผดิดา้นการรับรองหรอืการจ ากดัความรับผดิ 
จะมอี านาจเหนอืสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยฉบับกอ่นส าหรับการใชท้ัง้หมดของเทคโนโลยขีอง UPS 

ทีเ่กดิขึน้หลงัจากการปิดประกาศหรอืการมอียูข่องสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยฉบบัแกไ้ข และการใชเ้ทคโนโลยขีอง 
UPS ตอ่ไปหลังจากการปิดประกาศ หรอืการมอียูข่องสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยถอืวา่ 

คณุตกลงเห็นดว้ยกบัการแกไ้ขนัน้ การแกไ้ขดงักลา่วจะไม่มผีลบงัคบัใชก้บัซอฟตแ์วร ์ ขอ้ตกลงปัจจุบนั ณ 
เวลาทีค่ณุไดรั้บซอฟตแ์วรเ์วอรช์นัเฉพาะจะควบคมุการใชง้านซอฟตแ์วรข์องเวอรช์นัดงักลา่วของคณุไดต้ลอดเวลา 

10.3 การคงอยูข่องขอ้ก าหนดเมือ่ขอ้ตกลงสิน้สดุลง  แมจ้ะมกีารยกเลกิขอ้ตกลงนีด้ว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
หัวขอ้ดงัตอ่ไปนีข้องสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยนีจ้ะคงอยูต่อ่ไปไดห้ากมกีารยกเลกิดงักลา่ว: 
สทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยขอ้ 1.1(c), 3.3(d), 3.3(e), 3.3(f), 3.7(d), 3.7(e), 5.4, 5.6(b), 5.6(c), 5.7(b), 5.8(d), 

5.9(b) (ประโยคสดุทา้ย), 5.12 (ประโยคสดุทา้ย), 6.2, 9.1(b), 9.3(c), 9.4(c), 9.4(d), 9.5(f), 9.5(g), 10.1(b), 
and 10.1(c) 

  

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/EUR_TH.pdf
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เอกสารประกอบ ก. สทิธิข์องผูใ้ชข้ ัน้สดุทา้ย 

ค าจ ากดัความ 

ค าศพัทต์อ่ไปนีท้ีม่คี าจ ากดัความก ากบัอยูเ่ป็นค าทีใ่ชใ้นสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย   

 

ผูค้วบคมุจดัการ หมายถงึผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตจากลกูคา้ทีม่สีทิธิจั์ดการดา้นการใชง้านเทคโนโลยขีอง UPS 
ของคณุ 

API หมายถงึ การอนิเทอรเ์ฟซการเขยีนค าสัง่โปรแกรมประยกุต ์

เอกสารทางเทคนคิ API จะหมายถงึเอกสารทางเทคนคิทีเ่ป็นค าสัง่ รวมถงึตวัอยา่งรหัสซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์

ส าหรับการสรา้งอนิเทอรเ์ฟซใหก้บั UPS Developer Kit API ที ่ UPS จัดใหม้ ี และการอพัเดทตา่งๆ 

เกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีง TradeAbility API Guide ทัง้หมดซึง่เป็น Trade Secrets 
ของคูส่ญัญาฝ่าย UPS 

APList ไดรั้บการจ ากดัความไวใ้นสว่นที ่8.2(a) ของสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย 

โปรแกรมประยกุต ์หมายถงึผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรห์รอืเว็บไซตข์องคณุทีเ่ขา้ถงึ UPS Developer Kit API 

ขอ้มูลการเรยีกเก็บเงนิ หมายถงึ สารสนเทศทีเ่ป็นขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี ่ UPS 
เปิดเผยแกค่ณุ (หรอืแกผู่ใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บอนุมัต ิหากม)ี เพือ่ขอใหค้ณุช าระเงนิ  

รูปแบบแฟ้ม หมายถงึ รูปแบบแฟ้มรูปแบบหนึง่หรอืมากกวา่ที ่ UPS มใีหใ้นขณะนัน้ 

และมกีารตกลงร่วมกนัทัง้สองฝ่ายระหวา่งคณุกับ UPS  โดย UPS 
อาจแกไ้ขเปลีย่นแปลงรูปแบบแฟ้มแตล่ะอยา่งไดเ้ป็นระยะๆ ตามขอ้ตกลงนี้ 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขท ัว่ไป หมายถงึ สว่นของขอ้ตกลงทีค่ณุลงนามหรอืคลกิผา่น 
เวอรช์นัการคลกิผา่นของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปนัน้รวมอยูใ่นเอกสารนีแ้ลว้ 

สญัญาบรกิาร Hazmat หมายถงึสญัญาทีท่ าขึน้ระหวา่งคณุและ UPSI 

ส าหรับการขนสง่สนิคา้ทีอ่นัตรายหรอืวัสดทุีม่คีวามเสีย่งอืน่ๆ รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีง 
สญัญาส าหรับการขนสง่วัสดทุีเ่ป็นอนัตราย สญัญาส าหรับการขนสง่แพคเกจสนิคา้อันตรายขนาดเล็กสากล 

สญัญาส าหรับการขนสง่สนิคา้ทีเ่ป็นอนัตรายสากล สญัญาเพือ่การขนสง่สนิคา้ทีเ่ป็นอนัตรายในปรมิาณยกเวน้สากล 
หรอืสญัญาส าหรับการขนสง่สนิคา้ทีเ่ป็นอนัตรายในปรมิาณยกเวน้ 

อนิเทอรเ์ฟซ หมายถงึ อนิเทอรเ์ฟซถงึ UPS Developer Kit APIs ซึง่เป็นระบบของ UPS 
ทีค่ณุพัฒนาขึน้ตามเอกสารทางเทคนคิ API และขอ้ตกลงนี้ 

จดุประสงคภ์ายใน หมายถงึ การใชง้านของลกูคา้ภายในธรุกจิของตน (หรอืกรณีทีค่ณุคอืบคุคลทีใ่ชง้าน 

หมายถงึการใชง้านในฐานะลกูคา้) เพือ่ด าเนนิการและจัดการการจัดสง่สนิคา้ทีแ่จง้รายละเอยีดสนิคา้ไปยัง UPSI 
เพือ่ผลประโยชน์ของคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีวและมใิชเ่พือ่ผลประโยชนข์องบคุคลอืน่ใด  เพือ่ความชดัเจน 

จดุประสงคภ์ายในไมร่วมถงึการจ าหน่ายซ ้า การจ าหน่าย การเผยแพร่ซ ้า 
หรอืการใหอ้นุญาตการใชง้านเทคโนโลยหีรอืขอ้มูลของ UPS แกบ่คุคลภายนอก 

และไมร่วมถงึการใชเ้ทคโนโลยหีรอืขอ้มลูของ UPS ขณะใหบ้รกิารในฐานะผูใ้หบ้รกิาร เวน้แต ่ UPS 

จะไดอ้นุญาตใหม้กีารใชง้านดงักลา่วไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรโดยตา่งหาก (เชน่ 
แบบฟอรม์ค าสัง่การแลกเปลีย่นขอ้มลู) หรอืใชง้านเทคโนโลยขีอง UPS 

เพือ่ใหบ้รกิารการขนสง่หรอืโลจสิตกิสแ์กบ่คุคลภายนอก   

LID หมายถงึ ค าทีใ่ชเ้รยีกสถานทีต่ัง้ทีแ่ทจ้รงิ 

บญัชรีะบบส าหรบัสถานทีต่ ัง้ หมายถงึ บญัชรีะบบ UPS CampusShip ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานทีต่ัง้ของลกูคา้ 

My Choice Enrollee มคีวามหมายตามทีร่ะบไุวใ้นสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย ขอ้ที ่3.7(a) 

บนัทกึการยนิยอมการลงทะเบยีน My Choice มคีวามหมายตามทีร่ะบไุวใ้นสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย ขอ้ที ่

3.7(c)(iii) 

ประกาศแจง้ความยนิยอมในการลงทะเบยีนใน My Choice 

มคีวามหมายตามทีร่ะบไุวใ้นสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย ขอ้ที ่3.7(c)(i) 

ขอ้มูลผูล้งทะเบยีน My Choice มคีวามหมายตามทีร่ะบไุวใ้น สทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย ขอ้ที ่3.7(a) 
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สือ่การตลาดเพือ่ลงทะเบยีน My Choice:  

 

 

 

 

PLD หมายถงึ ขอ้มลูชดุหนึง่ทีร่ะบชุีถ้งึพัสดภุัณฑช์ิน้หนึง่ หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัพัสดภุัณฑซ์ึง่ไดรั้บการจ ากดัความและใชโ้ดยฝ่ายตา่งๆ ของ UPS ในเทคโนโลยขีอง UPS 

บางอยา่ง 

องคป์ระกอบของการรกัษาความปลอดภยั หมายรวมถงึ ID การเขา้สูร่ะบบและรหัสผ่านส าหรับโปรไฟล ์ UPS 

ทีเ่ก็บรักษาไวท้ี ่ups.com ทีเ่ดมิรูจั้กในชือ่ รหัสผ่านและ ID ส าหรับ My UPS) และคยีข์องผูพั้ฒนา UPS Developer 

Kit API และแป้นส าหรับเขา้ถงึ UPS Developer Kit API ของคณุโดยเฉพาะ ซึง่ท าใหค้ณุสามารถเขา้ใช ้ UPS 
Developer Kit API ไดอ้ยา่งจ ากดั ซึง่ไดรั้บการโฮสตอ์ยู่ทีร่ะบบของ UPS ตามแตด่ลุพนิจิของ UPS 

เองเพยีงฝ่ายเดยีว  เพือ่ความชดัแจง้ ขอ้มลูประจ าตวัทีเ่ชือ่มโยงกบัผูใ้หบ้รกิารขอ้มูลประจ าตัวทีเ่ป็นบคุคลภายนอก 
(เชน่ Facebook) และทีใ่ชง้านเพือ่วตัถุประสงคส์ าหรับคณุลกัษณะการเขา้สูร่ะบบครัง้เดยีวของโปรไฟล ์ UPS 

ทีเ่ก็บรักษาไวท้ี ่ups.com ไมใ่ชอ่งคป์ระกอบเพือ่การรักษาความปลอดภัย  

ผูใ้หบ้รกิาร มคี าจ ากัดความทีใ่หไ้วใ้นขอ้ตกลงและเงือ่นไขทั่วไปวรรคทีส่าม 

บญัชรีะบบ หมายถงึ บญัชทีีก่ าหนดใหแ้กผู่ใ้ชเ้ทคโนโลยขีอง UPS ส าหรับการเขา้ใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS 

Third Party Solution หมายถงึเทคโนโลยใีดก็ตามทีพั่ฒนาขึน้โดยบคุคลทีไ่มใ่ชคู่ส่ญัญาของขอ้ตกลงนี ้
และไดอ้อกใบอนุญาตใหแ้กค่ณุส าหรับการเผยแพร่ทีผ่า่นการอนุมัตจิาก UPS และไดรั้บสทิธิใ์หเ้ขา้ถงึระบบ UPS  

UPS Ready Solutions ทีเ่ขา้ถงึ UPS Developer Kit API คอื Third Party Solution ประเภทหนึง่ 

UPS Access Point หมายถงึ สถานทีต่ัง้ของ UPS Access Point ใดๆ ซึง่รับและรักษาพัสดภุัณฑต์ามที ่ UPS 

จัดสง่เพือ่ใหม้ารับโดยผูรั้บสนิคา้คนสดุทา้ย  

โปรแกรมประยกุต ์ UPS Access Point หมายถงึ 
โปรแกรมประยกุตท์ีร่วมเอาอนิเทอรเ์ฟซเขา้ไปในฟังกช์นัการท างานของ UPS Access Point ใน UPS Locator API 

หรอืทีร่วม UPS Locator Plug-in หรอืสว่นหนึง่สว่นใดของไฟล ์APList 

คูแ่ขง่ขนัของ UPS หมายถงึ (ก) บรษัิทลอจสิตกิสเ์พือ่การขนสง่ (ข) Federal Express, United States Postal 

Service และ DHL หรอื (ค) หน่วยงานในสงักัดใดๆ ทีท่ าการควบคมุ ถกูควบคมุโดย หรอื 

อยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักับหน่วยงานในสงักดัของบรษัิทในสว่นที ่(ก) หรอื (ข) ของค าจ ากัดความนี้ 

UPS Developer Kit APIs หมายถงึ APIsทัง้หมดของระบบ UPSI ที ่UPS ระบวุา่เป็น UPS Developer Kit APIs  

UPS Developer Kit APIs หมายถงึ UPS Account Validation API, UPS Address Validation API, UPS Customer 
Visibility Interface Solution API, UPS Customized Alert Retail API, UPS Delivery Intercept API, UPS 

Electronic Manifest Service, UPS File Download for Quantum View API, UPS Freight Pickup API, UPS 
Freight Rating API, UPS Locator API, UPS My Choice® Eligibility API and UPS My Choice® Enrollment 

API, UPS Open Account API, UPS Paperless Document API, UPS Pickup (Collection) API, UPS Promo 
Discount API, UPS Rating API, UPS Retail Application API, UPS Returns Manager API, UPS ROW API, 
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UPS Shipping API, UPS Signature Tracking API, UPS Street Level Address Validation API, UPS Smart 

Pickup API, UPS Time in Transit API, UPS Tracking API และ UPS TradeAbility API 

UPSI หมายถงึ บรษัิทย่อยและ/หรอืสว่นใดๆ ของ United Parcel Service, Inc. 

บรกิาร UPS Bulk Data อา้งถงึบรกิารขอ้มูลทีร่ะบวุา่ บรกิาร UPS Bulk Data” ในเอกสารประกอบ B 
ของสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ย 

ผูไ้ดร้บัการชดใชค้า่สนิไหมทดแทนของ UPS หมายถงึ ฝ่ายตา่งๆ ของ UPS และ 

ผูส้บืทอดรวมถงึผูไ้ดรั้บมอบหมายของฝ่ายเหลา่นัน้ 

เทคโนโลยเีคลือ่นที ่ UPS จะหมายถงึ ซอฟแวรโ์ปรแกรมประยุกตใ์ดๆ ที ่ UPS 

เป็นผูจั้ดใหท้ีถ่กูออกแบบมาใหด้าวนโ์หลดและท างานบนระบบปฏบิัตกิารโทรศพัทม์อืถอืไรส้าย (เชน่ Apple iOS, 
Google Android หรอื Blackberry OS) และการเขา้ถงึเทคโนโลยขีอง UPS 

UPS Ready Solution(s) หมายถงึผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรห์รอืบรกิารโฮสตใ์ด ๆ ที ่ UPS อนุมัตสิ าหรับการเผยแพร่ 
และไดก้ าหนดใหเ้ป็น “UPS Ready Solution” ซึง่จะรวมถงึอนิเตอรเ์ฟซเขา้สูร่ะบบ UPS 

และไดรั้บอนุญาตหิรอืจัดหาไวใ้หม้พีรอ้มใชโ้ดยบคุคลนอก UPSI 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ UPS วา่ดว้ยการขนสง่/การบรกิาร หมายถงึเอกสารในประเทศหรอืเขตแดนหนึง่ 
ซึง่อธบิายบรกิารของ UPS 

ส าหรับการจัดสง่และการขนสง่พัสดภุัณฑข์นาดเล็กและการเคลือ่นยา้ยบรรทกุสนิคา้ทีม่ใีหจ้ากประเทศหรอืเขตแด
นนัน้ ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขส าหรับบรกิารเหลา่นัน้ และคา่ธรรมเนยีมส าหรับบรกิารเหลา่นัน้  

สามารถอา่นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ UPS วา่ดว้ยการขนสง่/การบรกิารส าหรับประเทศและเขตแดนตา่งๆ 

ไดท้ีห่นา้ส าหรับประเทศหรอืเขตแดนนัน้ ๆ ไดท้ี ่ UPS.com  ตัวอยา่งเชน่ ในสหรัฐอเมรกิา 
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ UPS วา่ดว้ยการขนสง่/การบรกิารของ UPS ประกอบดว้ย: (ก) ภาษี 

UPS/ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใหบ้รกิารส าหรับการจัดสง่พัสดภุัณฑใ์นสหรัฐอเมรกิาที ่
<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page> (ข) อตัราของ UPS 

และค าแนะน าการบรกิารที ่ <https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf> (ค) 
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการขนสง่สนิคา้ทางอากาศของ UPS ส าหรับบรกิารขนสง่ทางอากาศของ UPS 

ในสหรัฐอเมรกิา แคนาดา และประเทศอืน่ๆ ที ่ <https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-

conditions/air-freight.page> และ (d) กฎและคา่ใชจ้า่ยของบรกิารขนสง่ของ UPS ที ่
<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/freight-rules.page> 

เว็บไซตข์อง UPS หมายถงึ https://www.ups.com/ (“UPS.com”) และเว็บไซตอ์ืน่ๆ 
ทางอนิเทอรเ์น็ตทีค่วบคมุหรอืด าเนนิการโดยฝ่ายตา่งๆ ของ UPS 

หรอืเว็บไซตท์ีเ่ขา้ถงึไดโ้ดยผา่นทางเทคโนโลยขีอง UPS 

ผูใ้ชข้องผูจ้ดัหา หมายถงึ 
พนักงานของซพัพลายเออรห์รอืผูจั้ดหาบคุคลทีส่ามทีล่กูคา้อนุญาตใหเ้ขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลย ีUPS CampusShip 

เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ผ่านทางบญัชรีะบบทีล่กูคา้สรา้งขึน้ใหแ้กผู่ใ้ชข้องผูจั้ดหารายนัน้ 
บญัชรีะบบนัน้เกีย่วขอ้งสถานทีต่ัง้ของผูจั้ดหา 

และถกูจ ากดัใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะเพือ่จัดสง่ถงึสถานทีต่ัง้ของลกูคา้ตามรายการทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้แลว้เทา่นัน้ 

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

เทคโนโลยขีอง UPS 

ดา้นลา่งคอืรายการเทคโนโลยขีอง UPS ณ วนัทีม่ผีลบงัคับใชข้องสทิธิข์องผูใ้ชข้ัน้สดุทา้ยนี้  UPS 

อาจลบหรอืเพิม่เทคโนโลยขีอง UPS เป็นครัง้คราว  การใชเ้ทคโนโลยขีอง UPS 

เพิม่เตมิจะเป็นไปตามหัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งของขอ้ตกลงนี้

UPS Developer Kit APIs 

UPS® Tracking API (HTML, XML 

และบรกิารทางเว็บ) 

UPS® Rating API (HTML, XML และบรกิารทางเว็บ) 

UPS® Address Validation API (XML) และ UPS 
Street Level Address Validation API(XML 

และบรกิารทางเว็บ) 

UPS® Time in Transit API (XML และบรกิารทางเว็บ) 

UPS® Shipping API (XML และบรกิารทางเว็บ) 

UPS Signature Tracking™ API(XML 

และบรกิารทางเว็บ) 

UPS Freight™ Shipping API (บรกิารทางเว็บ) 

UPS Freight™ Rating API (บรกิารทางเว็บ) 

UPS Freight™ Pickup API (บรกิารทางเว็บ) 

UPS® Locator API 

UPS® File Download ส าหรับซอฟตแ์วร ์Quantum 
View™ (XML) 

UPS® Pickup (การรับพัสดภุัณฑ)์ API 
(บรกิารทางเว็บ) 

UPS Delivery Intercept™ API (บรกิารทางเว็บ) 

UPS Returns™ on the Web API 

UPS TradeAbility™ API 

UPS® Electronic Manifest Service 

UPS® Promo Discount API 

UPS® Account Validation API 

UPS Smart Pickup™ API 

UPS® Open Account API 

UPS Paperless™ Document API 

UPS® Customer Visibility Interface Solution API 

(บรกิารทางเว็บ) 

UPS® Customized Alert Retail API 

UPS Retail Application API 

UPS® Returns Manager API 

UPS My Choice® Eligibility API และ UPS My 

Choice® Enrollment API 

UPS® Locator API ส าหรับสถานทีต่ัง้ UPS Access 

Point™ (XML) 

UPS Incremental PLD API 

UPS Pre-Negotiation API 

UPS Dangerous Goods API 

เทคโนโลยทีีเ่ขา้ถงึผา่นเว็บของ UPS 

เทคโนโลย ีUPS CampusShip™ 

UPS® PLD Certification Tool 

บรกิาร Quantum View™ Data 

บรกิาร Quantum View Manage™ 

บรกิาร Quantum View Manage™ for Importers 

บรกิาร UPS® Claims on the Web 

UPS® Returns Manager 

UPS® Billing Technology 

UPS® Billing Center 

UPS.com™ Shipping (UPS Internet Shipping) 

UPS.com™ Internet Freight Shipping 

UPS.com™ Tracking (รวมทัง้ Signature Tracking) 

(บรรจภุัณฑ/์พัสดกุารบนิขนาดเล็ก) 

UPS.com™ Calculate Time and Cost 

(บรรจภุัณฑ/์พัสดกุารบนิขนาดเล็ก) 

UPS.com™ Void a Shipment 

UPS.com™ Order Supplies 

UPS.com™ Forms for Export 

UPS.com™ Find Locations 

UPS® Service Center Locator Maintenance 

Service 

บรกิาร UPS TradeAbility™ 

UPS® Retail Package Drop Off 

เว็บไซต ์UPS Mobile™ 

UPS Paperless™ Invoice / Paperless Document 

Setup Process 
UPS® Schedule a Pickup (small packages/air 

freight) 

UPS Hundredweight Service™ (CWT) Rating 

UPS.com™ Alert Customization Tool 

UPS.com™ Manage Inbound Charges 

UPS Freight™ Bill of Lading 

UPS Freight™ Tracking 

UPS Freight™ Rating 

UPS Freight™ Notify 

UPS Freight™ Billing 

UPS Freight™ Images 

UPS Freight™ Reporting 

UPS Freight™ Customize 
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ซอฟตแ์วรข์อง UPS 

ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip® 

UPS WorldShip Migration Assistant Tool 

ซอฟตแ์วร ์UPS® CrossWare 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

ซอฟตแ์วร ์UPS® UPSlink 

ซอฟตแ์วร ์UPS® File Download for Quantum 
View™ 

UPS® Locator Plug-In ส าหรับสถานทีต่ัง้ UPS 
Access Point™ 

UPS Shipping and UPS Access Point™: 

โมดลูอย่างเป็นทางการ 

UPS® External Address Book Plug-In 

UPS® Thermal Printer Plug-In 

 

บรกิาร UPS Bulk Data 

บรกิาร UPS Data Exchange: 

     การจัดสง่โดย EDI 

     การจัดสง่โดย FTP 

     จัดสง่โดยใชส้ือ่ทางกายภาพ 

แฟ้ม APList ของ UPS® Locator 

ส าหรับสถานทีต่ัง้ UPS Access Point™ 

UPS® Host Manifest Upload Service 

UPS® Email Invoice 
 

บรกิารเพิม่มูลคา่ของ UPS 

ฟังกช์นั UPS® Customized Alerts 

UPS.com™ Marketplace Shipping 

บรกิาร Quantum View™ Notify 

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

เขตแดนทีไ่ดร้บัอนญุาต 

 

เทคโนโลยขีอง UPS เขตแดนทีไ่ดร้บัอนุญาต 

UPS Developer Kit APIs ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนทีถ่กูจ ากัด 

เทคโนโลยทีีเ่ขา้ถงึผ่านเว็บของ UPS ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนทีถ่กูจ ากัด 

ซอฟตแ์วร ์UPS WorldShip®  ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนทีถ่กูจ ากัด 

ซอฟตแ์วร ์UPS® CrossWare ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนทีถ่กูจ ากัด 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

ทกุประเทศ ยกเวน้แองโกลา แองกวลิลา 
แอนตกิาและบารบ์ดูา อารเ์มเนยี อารูบา บารเ์บโดส เบลารุส 

หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ บรูไน กัมพูชา กอืราเซา โดมนิกินั 

หมูเ่กาะฟิจ ิจอรเ์จยี เกรเนดา กวาเดอลปู กวม เกริน์ซยี ์กนิ ี
กายอานา เฮต ิไอซแ์ลนด ์อรัิก จาเมกา นวิเจอรซ์ยี ์ลาว 

เลบานอน 

ลเิบยี ลกิเตนสไตน ์มาซโิดเนีย มาดากัสการ ์มาลาว ี

มอรเิตเนยี โมนาโก มอนตเ์ซอรรั์ต เนปาล เรอนูยีง เซเนกัล 

ซนิตม์ารเ์ทนิ เซนตค์ติสแ์ละเนวสิ เซนตล์เูซยี 
เซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดนีส ์ซรูนิาเม แทนซาเนยี 

ตรนิแิดดและโตเบโก ยเูครน อซุเบกสิถาน 
และเขตแดนทีถู่กจ ากดั 

ซอฟตแ์วร ์UPS® UPSlink ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนทีถ่กูจ ากัด 

ซอฟตแ์วร ์UPS® File Download for Quantum 

View™ 
สหรัฐอเมรกิา 

UPS® Locator Plug-In ส าหรับสถานทีต่ัง้ UPS 

Access Point™ 

แคนาดา อติาล ีเม็กซโิก โปแลนด ์เปอรโ์ตรโิก 

สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมรกิา 

UPS Shipping and UPS Access Point™: 
โมดลูอย่างเป็นทางการ 

โปแลนด ์สหราชอาณาจักร เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์

(รวมถงึโบแนเรอ ซาบา และ ซนิตเ์อสิตาซยีสึ) เบลเยยีม 
ฝร่ังเศส (รวมถงึดนิแดนโพน้ทะเลของประเทศฝร่ังเศส) 

อติาล ีสเปนและสหรัฐอเมรกิา 

UPS® External Address Book Plug-In ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนทีถ่กูจ ากัด 

UPS® Thermal Printer Plug-In ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนทีถ่กูจ ากัด 

UPS WorldShip Migration Assistant Tool 
แคนาดา จนี เยอรมน ีเม็กซโิก สหราชอาณาจักร 
และสหรัฐอเมรกิา 

บรกิาร UPS Data Exchange ตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์การแลกเปลีย่นขอ้มลูทีใ่ชบ้งัคบั 

แฟ้ม APList ของ UPS® Locator 

ส าหรับสถานทีต่ัง้ UPS Access Point™ 
ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนทีถ่กูจ ากัด 

UPS® Host Manifest Upload Service สหรัฐอเมรกิา 

UPS® Email Invoice 

ออสเตรเลยี ออสเตรยี เบลเยยีม บราซลิ แคนาดา 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส 

(รวมถงึดนิแดนโพน้ทะเลของประเทศฝร่ังเศส) เยอรมน ี
ฮอ่งกง ฮงัการ ีไอรแ์ลนด ์อติาล ีญีปุ่่ น เม็กซโิก เนเธอรแ์ลนด ์

(รวมถงึโบแนเรอ ซาบา และ ซนิตเ์อสิตาซยีสึ) นอรเ์วย ์
โปแลนด ์โปรตเุกส สงิคโปร ์เกาหลใีต ้สเปน สวเีดน 

สวติเซอรแ์ลนด ์ไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมรกิา 

ฟังกช์นั UPS® Customized Alerts 

ออสเตรยี เบลเยยีม แคนาดา เดนมารก์ ฝร่ังเศส 
(รวมถงึดนิแดนโพน้ทะเลของประเทศฝร่ังเศส) เยอรมน ี

อติาล ีเม็กซโิก เนเธอรแ์ลนด ์(รวมถงึโบแนเรอ ซาบา และ 
ซนิตเ์อสิตาซยีสึ) โปแลนด ์เปอรโ์ตรโิก สเปน 

สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมรกิา 

UPS.com™ Marketplace Shipping 

แคนาดา จนี ฝร่ังเศส 
(รวมถงึดนิแดนโพน้ทะเลของประเทศฝร่ังเศส) เยอรมน ี

อนิเดยี อติาล ีญีปุ่่ น สเปน สหราชอาณาจักร 

และสหรัฐอเมรกิา 
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เทคโนโลยขีอง UPS เขตแดนทีไ่ดร้บัอนุญาต 

บรกิาร Quantum View™ Notify ทกุประเทศและดนิแดนยกเวน้เขตแดนทีถ่กูจ ากัด 

UPS My Choice® for Business 

อารเ์จนตนิา ออสเตรเลยี ออสเตรยี เบลเยยีม บราซลิ 
แคนาดา ชลิ ีจนี โคลมัเบยี คอสตารกิา สาธารณรัฐเชก็ 

เดนมารก์ สาธารณรัฐโดมนิกินั ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมน ี
กรซี ฮงัการ ีไอรแ์ลนด ์อติาล ีญีปุ่่ น ลักเซ็มเบริก์ เม็กซโิก 

เนเธอรแ์ลนด ์นอรเ์วย ์โปแลนด ์โปรตเุกส เปอรโ์ตรโิก 

โรมาเนยี รัสเซยี สงิคโปร ์เกาหลใีต ้สเปน สวเีดน 
สวติเซอรแ์ลนด ์สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สหราชอาณาจักร 

และสหรัฐอเมรกิา 

บรกิาร UPS My Choice®  

แอลเบเนยี แอลจเีรยี แองโกลา อารเ์จนตนิา ออสเตรเลยี 
ออสเตรยี อาเซอรไ์บจาน บาฮามาส บาหเ์รน บงัคลาเทศ 

เบลเยยีม เบอรม์วิดา โบลเิวยี บอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีา 
บราซลิ บลัแกเรยี บรุุนด ีแคเมอรูน แคนาดา หมูเ่กาะเคยแ์มน 

ชลิ ีจนี โคลมัเบยี สาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก 
คอสตารกิา โครเอเชยี ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ จบิตู ี

สาธารณรัฐโดมนิกินั เอกวาดอร ์อยีปิต ์เอลซัลวาดอร ์

เอสโตเนยี เอธโิอเปีย ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมน ีกานา 
ยบิรอลตาร ์กรซี กัวเตมาลา ฮอนดรัูส ฮอ่งกง ฮงัการ ีอนิเดยี 

อนิโดนเีซยี สาธารณรัฐไอรแ์ลนด ์อสิราเอล อติาล ีโกตดวิวัร ์
ญีปุ่่ น จอรแ์ดน คาซัคสถาน เคนยา เกาหลใีต ้คเูวต ลตัเวยี 

ลธิัวเนยี ลักเซมเบริก์ มาเกา๊ มาลาว ีมาเลเซยี มอลตา 

มอรเิชยีส เม็กซโิก มอลโดวา โมร็อกโก โมซมับกิ 
เนเธอรแ์ลนด ์นวิซแีลนด ์นกิารากวั ไนจเีรยี นอรเ์วย ์โอมาน 

ปากสีถาน ปานามา ปารากวยั เปรู ฟิลปิปินส ์โปแลนด ์
โปรตเุกส เปอรโ์ตรโิก กาตาร ์โรมาเนยี รัสเซยี รวนัดา 

ซาอดุอีาระเบยี เซอรเ์บยี สงิคโปร ์สโลวเีนยี แอฟรกิาใต ้
สเปน ศรลีงักา สวเีดน สวติเซอรแ์ลนด ์ไตห้วนั แทนซาเนยี 

ไทย ตนูเิซยี ตรุก ีหมูเ่กาะเวอรจ์นิของสหรัฐอเมรกิา ยูกนัดา 

ยเูครน สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมรกิา 
อรุุกวัย เวเนซเุอลา เวยีดนาม แซมเบยี และซมิบบัเว 



 

1 

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 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/UTA_TH.pdf
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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 ลกูคา้อาจจะใหบ้รกิารวเิคราะหข์อ้มูลแก่ลกูคา้บรกิาร 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 
รวมถงึการทีม่บีคุคลทีส่ามเขา้ถงึขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารหรอืขอ้มลู 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 อนัเป็นขอ้มลูภายใตห้ัวขอ้อืน่ใดของขอ้ตกลงฉบับนี้ 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. 
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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 



 

5 

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 าวศิวกรรมยอ้นกลบัหรอืพยายามดงึซอรส์โคด้จากซอฟตแ์วร ์

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 


