ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขกำรขำย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรขำยต่อไปนี้ (“ข้อกำหนด”) ใช้บงั คับกับกำรจัดหำสิ นค้ำ และ/หรื อ บริ กำรทั้งปวง (“สิ นค้ำ”) ที่ บริ ษทั เฟอร์โร (ประเทศไทย) จำกัด (“เฟอร์โร”) จัดหำให้ผซู้ ้ื อใดๆ หรื อ ในกรณี ของกำรจัดหำผลิตภัณฑ์
ตัวอย่ำงหรื อวัสดุให้ผรู้ ับใดๆ (“ผูซ้ ้ื อ”)
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการคว่าบาตรอิสราเอลของสันนิบาตอาหรับ เฟอร์ โรขอปฏิเสธคาขอใดๆ ดังกล่าว
1.
โดยทั่วไป – การเสนอขายสิ นค้าของเฟอร์ โร และการยอมรับการเสนอใดๆ ของผูซ้ ้ื ออยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนด
ของผูซ้ ้ื อ และจะรายงานการได้รับคาขอนั้นต่อหน่วยราชการสหรัฐอเมริ กาที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกาหนด
นี้โดยเฉพาะ เว้นแต่เฟอร์ โรได้ตกลงไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมทั้งลงนามเป็ นประการอื่นใด หากคาสัง่ ซื้ อถือเป็ นการ
(ค) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรต่อต้ ำนกำรให้ สินบน – ในเรื่ องเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าซึ่ งอยูภ่ ายใต้
ทาคาเสนอของผูซ้ ้ื อ การยอมรับการทาคาเสนอดังกล่าวของเฟอร์ โรจะอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของการที่ผซู้ ้ื อตกลงยินยอมตาม
ข้อกาหนดนี้โดยชัดแจ้ง ข้อกาหนดใดที่ผซู้ ้ื อเสนอขึ้นเพิ่มเติม ซึ่ งแตกต่าง หรื อขัดแย้งต่อการทาคาเสนอ การยอมรับ การ
เอกสารฉบับนี้ หรื อเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้อง ผูซ้ ้ื อจะไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาหรื อรักษาธุรกิ จ หรื อให้ได้รับผลประโยชน์
ยื นยัน (รวมถึ งค าสั่งซื้ อหรื อข้อก าหนดเฉพาะใดๆ ของผู้ซ้ื อ) หรื อในประการอื่ นใด (ก) เป็ นค าขอส าหรั บการ
อื่ นใดโดยจ่ ายหรื อเสนอจะจ่ ายเงิ น หรื อโดยการให้หรื อเสนอจะให้สิ่งมี ค่าใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมแก่ (1)
เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในสาระสาคัญ (ข) เฟอร์ โรขอปฏิเสธและคัดค้านข้อกาหนดดังกล่าวของผูซ้ ้ื อ และ (ค) จะไม่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อ (2) บุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีเจตนาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิหน้าที่
ผูกพันเฟอร์ โรไม่ว่าในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
อันไม่สมควร ผูซ้ ้ื อรับประกันว่าผูซ้ ้ื อจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ตและกฎหมายว่าด้วยการต่อต้าน
การให้สินบนของประเทศใดๆ ที่มีเขตอานาจเหนื อผูซ้ ้ื อ หรื อธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าซึ่ งอยูภ่ ายใต้เอกสารฉบับนี้
2.
รำคำและกำรชำระเงิน – สิ นค้าเสนอขายให้ในราคาตามที่เฟอร์ โรจะเป็ นผูก้ าหนด เว้นแต่จะกาหนดไว้
หรื อในเทคโนโลยี ที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย พระราชบัญญัติ
เป็ นประการอื่นใดในใบแจ้งหนี้ การยืนยันคาสั่งซื้ อ ใบตอบรับของเฟอร์ โร หรื อคู่สัญญาได้ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 (1999) และจะปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้าน
อักษร โดยผูซ้ ้ื อจะต้องชาระค่าสิ นค้าทั้งหมดในเวลาสามสิ บ (30) วัน เฟอร์ โรสงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บดอกเบี้ยตาม
การทุจริ ตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กาและพระราชบัญญัติการให้สินบนของ สหราชอาณาจักรในทุกกรณี
เหตุผลอันสมควรจากเงินจานวนใดที่ไม่ได้ชาระภายในวันที่ถึงกาหนด คาสัง่ ซื้ อทั้งปวงอยูภ่ ายใต้การอนุมตั ิเครดิ ตโดย
(ง) กำรไม่ ปฏิบัติตำม – ในกรณี ที่เฟอร์ โรมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ามีหรื ออาจมีการผิดข้อก าหนดใดๆ ในข้อ 7 นี้ ผูซ้ ้ื อ
เฟอร์ โร เฟอร์ โรสงวนสิ ทธิ ในการระงับการส่งสิ นค้า หรื อเรี ยกร้องการประกันอื่นๆไว้อย่างเพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันในการชาระเงินของผูซ้ ้ื อ ตามดุลพินิจของเฟอร์ โร โดยไม่คานึงถึงการยืนยันคาสัง่ ซื้ อใดๆ ที่เฟอร์ โรได้
จะต้องให้ความร่ วมมือกับเฟอร์ โรอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบหาความจริ งเพื่อให้เรื่ องดังกล่าวเกิ ดความชัดแจ้ง โดย
ออกให้ไว้
เฟอร์ โรไม่มีหน้าที่ในการขายหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อเทคโนโลยี หรื อกระทาการอื่นใดเพื่อดาเนิ นธุรกรรมหรื อข้อตกลง
ต่อไปในขณะที่อยู่ในระหว่างการตรวจ และการที่เฟอร์ โรระงับหรื องดดาเนิ นการนั้นจะไม่ถือเป็ นการผิดข้อผูกพันที่
3.
ภำษี – ราคาสิ นค้าของเฟอร์ โรจะไม่รวมภาษีการขาย ภาษีการใช้ หรื อภาษีสรรพสามิตที่รัฐบาลกลาง มล
เกี่ยวกับธุรกรรมซึ่ งอยูภ่ ายใต้บงั คับของเอกสารฉบับนี้หรื อโดยประการอื่นใด
รัฐหรื อท้องถิ่นเรี ยกเก็บหรื อคิดจากการขาย ราคาขาย หรื อการใช้สินค้าที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ซื้ อใดๆ เฟอร์ โร
8.
กำรจำกัดควำมรับผิด – ความรับผิดของเฟอร์ โรสาหรับสิ นค้าของเฟอร์ โรตามทฤษฎีความรับผิดทั้งปวง
จะระบุไว้ในใบแจ้งหนี้โดยแยกต่างหากสาหรับภาษีใดๆ ที่เรี ยกเก็บจากสิ นค้าหรื อธุรกรรมดังกล่าว และพึงชาระโดยผู้
ซื้ อ ซึ่ งผูซ้ ้ื อไม่ได้แสดงหลักฐานการได้รับยกเว้นต่อเฟอร์ โร
จะถูกจากัดไว้เพียงแค่การซ่อมแซมหรื อการเปลี่ยนทดแทนสิ นค้าที่เฟอร์ โรพบว่าชารุ ดบกพร่ อง หรื อเฟอร์ โรอาจเลือกที่
จะคืนเงินตามราคาซื้ อของสิ นค้าดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อเฟอร์ โรมีคาขอ ผูซ้ ้ื อจะต้องอนุญาตให้เฟอร์ โรหรื อผูท้ ี่เฟอร์ โรแต่งตั้ง
4.
กำรส่ งมอบ – เฟอร์ โรจะใช้ความพยายามตามเหตุผลอันสมควรในเชิงพาณิ ชย์เพื่อให้การส่งมอบสิ นค้า
ตรวจสอบสิ นค้าซึ่ งอ้างว่าชารุ ดบกพร่ องใดๆ รวมถึงการส่งสิ นค้าซึ่ งอ้างว่าชารุ ดบกพร่ องดังกล่าวไปยังสถานที่เฟอร์ โร
เป็ นไปตามกาหนดวันส่งมอบ ข้อกาหนดเฉพาะ และปริ มาณตามที่ระบุในคาสัง่ ซื้ อของผูซ้ ้ื อ อย่างไรก็ตาม เฟอร์ โรจะไม่
ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของเฟอร์ โร
รับผิดชอบในค่าเสี ยหายหรื อความล่าช้าในการส่ งมอบเนื่ องจากเหตุที่นอกเหนื อการควบคุมตามเหตุผลอันสมควรของ
9.
กำรสงวนสิ ทธิเกี่ยวกับค่ ำเสี ยหำยอันเนื่องมำจำกและที่เป็ นผลสื บเนื่องมำจำกกำรผิดสั ญญำ – เฟอร์ โร
เฟอร์ โร
ไม่ตอ้ งรับผิดในค่าเสี ยหายอันเนื่องมาจาก หรื อที่เป็ นผลสื บเนื่องซึ่ งเกิดจากหรื อเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรื อสิ นค้า และ
5.
กำรรั บประกันสิ นค้ ำ – เฟอร์ โรขอรับประกันต่อผูซ้ ้ื อว่าในเวลาที่ส่งมอบ เฟอร์ โรจะมี กรรมสิ ทธิ์ ที่
ยังรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการผิดข้อผูกพันซึ่ งกาหนดแก่เฟอร์ โรตามข้อกาหนดนี้ หรื อที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดนี้ โดย
สมบูรณ์ในสิ นค้าทั้งหมดที่จดั หาให้กบั ผูซ้ ้ื อ รวมทั้งสิ ทธิซ่ ึ งปลอดจากภาระติดพันในอันที่จะโอนกรรมสิ ทธิ์ที่สมบูรณ์
ค่าเสี ยหายที่เป็ นผลสื บเนื่องเพื่อประโยชน์ของข้อกาหนดนี้ ยังหมายรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการสูญเสี ยประโยชน์การใช้
ในสิ นค้าดังกล่าวให้กบั ผูซ้ ้ื อ อีกทั้ง เฟอร์ โรขอรับประกันต่อผูซ้ ้ื อว่าสิ นค้าทั้งหมดจะถูกต้องตามข้อกาหนดเฉพาะ แบบ
รายได้ หรื อกาไร
รู ป ตัวอย่าง หรื อรายละเอียดอื่นๆ ที่ เฟอร์ โรให้หรื อกาหนดไว้ หรื อที่เฟอร์ โรตกลงไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และโดย
10.
กำรรั บผิดชดใช้ ค่ำเสี ยหำย – ผูซ้ ้ื อจะรั บผิดชดใช้และปกป้ องเฟอร์ โร กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน
ปราศจากความชารุ ดบกพร่ องในวัสดุและการผลิต นอกจากนี้ เฟอร์ โรขอรับประกันว่าบริ การใดๆ ที่เฟอร์ โรให้บริ การ
ตามข้อกาหนดนี้จะดาเนินการอย่างมีคุณภาพ โดยการรับประกันที่กล่าวไว้ในข้อ 5 นี้เป็ นการรับรองและการรับประกัน
ตัวแทน ผูจ้ ดั จาหน่าย บริ ษทั แม่ บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ในกลุ่ม ผูร้ ับช่วงสิ ทธิ และผูร้ ับโอนสิ ทธิ ของเฟอร์ โร จากค่าปรับ
เดียวที่เฟอร์ โรมีให้แก่ผซู้ ้ื อสาหรับการจัดหาสิ นค้าให้แก่ผซู้ ้ื อ นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5 นี้ เฟอร์ โรไม่ได้ให้ และขอ
โทษ การฟ้ องร้ อง การดาเนิ นคดี การเรี ยกร้ อง ความรับผิด คาพิพากษา ความสู ญเสี ย ค่าเสี ยหาย และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ปฏิเสธสิ ทธิ ในการรับรองและการรับประกันเกี่ ยวกับสิ นค้าอื่นใดหรื อที่มีข้ ึนเพิ่มเติมไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรื อโดยปริ ยาย
(รวมถึงค่าทนายความ) ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ซึ่ งเกิ ดขึ้นหรื อเป็ นผลมาจาก (ก) ความประมาทเลินเล่อหรื อการจงใจ
การรับประกันในข้อ 5 นี้ได้ให้ไว้แทนการรับประกันอื่นใดทั้งปวงที่เฟอร์ โรอาจได้ให้ต่อผูซ้ ้ื อไว้ รวมถึงการรับประกัน
ประพฤติมิชอบของผูซ้ ้ื อ (ข) การที่ผซู้ ้ื อใช้ ขาย ควบคุมดูแล เก็บรักษา หรื อจาหน่ายสิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์หรื อของเสี ย
สภาพความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ และการรับรองความเหมาะสมในวัตถุประสงค์ของการใช้ ทั้งนี้
ใดๆ ที่เกิ ดจากสิ นค้าดังกล่าว (ค) การที่ผซู้ ้ื อขนถ่ายหรื อปล่อยสิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์หรื อของเสี ยใดๆ ที่เกิ ดจากสิ นค้า
การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงการรับประกันอื่นใดทั้งหมดซึ่ งเฟอร์ โร หรื อบุคคลใดที่ประสงค์จะกระทาการแทนเฟอร์ โร
ดังกล่าวลงในน้ า ดิน หรื ออากาศ (ง) การที่ผซู้ ้ื อเปิ ดเผยให้บุคคลใดๆ (รวมถึงพนักงานของผูซ้ ้ื อ) ทราบเรื่ องสิ นค้า หรื อ
อาจให้ไว้ หรื อที่ได้ให้ไว้ หรื อเป็ นไปโดยปริ ยายตามกฎหมายหรื อการปฏิบตั ิในเชิงพาณิ ชย์
ผลิตภัณฑ์หรื อของเสี ยใดๆ ที่เกิดจากสิ นค้าดังกล่าว รวมถึงการที่ผซู้ ้ื อไม่มีคาเตือนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยดังกล่าว หรื อ (จ)
การขนส่งสิ นค้าไปยังผูซ้ ้ื อหลังจากที่เฟอร์ โรมอบสิ นค้าให้แก่ผขู้ นส่งแล้วที่จุดส่งสิ นค้าของเฟอร์ โร ทั้งนี้ ข้อความดังที่
6.
สิ นค้ ำที่ไม่ ถูกต้ อง – เมื่อผูซ้ ้ื อได้รับสิ นค้าที่จดั ส่ง ผูซ้ ้ื อจะต้องตรวจสอบสิ นค้าทันที เว้นแต่ผซู้ ้ื อจะมี
กล่าวมาใช้บงั คับโดยไม่จากัด กับความเสี ยหายต่อบุคคล (รวมถึงการตาย) หรื อความเสี ยหายหรื ออันตรายต่อทรัพย์สิน
หนังสื อบอกกล่าวเพื่อเรี ยกร้ องจ านวนสิ นค้าที่ ขาด ความชารุ ดบกพร่ อง หรื อสิ นค้าที่ ไม่ถูกต้องถึ งเฟอร์ โรภายใน
หรื อสิ่ งแวดล้อม การรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายนี้ ไม่ใช้บงั คับกับค่าปรับ โทษ การฟ้ องร้ อง การดาเนิ นคดี การเรี ยกร้ อง
ระยะเวลาสิ บ (10) วันหลังจากได้รับการจัดส่ งสิ นค้า มิฉะนั้น สิ นค้าดังกล่าวจะถือว่าได้รับการตรวจสอบและยอมรับ
ความรั บผิด คาพิ พากษา ความสู ญเสี ย ค่าเสี ยหาย และค่าใช้จ่ ายใดๆ ที่ เกิ ดจากความประมาทเลิ นเล่อหรื อการจงใจ
แล้วโดยผูซ้ ้ื อ โดยการที่ผซู้ ้ื อมิได้มีคาบอกกล่าวดังกล่าวจะถือเป็ นการสละสิ ทธิในสิ ทธิเรี ยกร้องใดๆ นั้น
ประพฤติมิชอบของเฟอร์โรแต่เพียงผูเ้ ดียว แต่จะใช้บงั คับในกรณี ที่มีความประมาทเลินเล่อหรื อการจงใจประพฤติมิชอบ
7.
กำรปฏิบัตติ ำมระเบียบทำงกำรค้ำ
ร่ วมกันจากทั้งฝ่ ายเฟอร์ โรและผูซ้ ้ื อ ในสัดส่วนตามความประมาทเลินเล่อหรื อการจงใจประพฤติมิชอบของผูซ้ ้ื อ
(ก) ระเบียบควบคุมกำรส่ งออก – สิ นค้าซึ่ งอยูภ่ ายใต้เอกสารฉบับนี้ และในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดการ
11.
เหตุสุดวิสัย – ยกเว้นการชาระเงินที่คา้ งชาระ คู่สญ
ั ญาไม่ว่าฝ่ ายใดก็ตามไม่มีความรับผิดสาหรับการผิด
ส่ งออกและการส่ งกลับคืนตามระเบียบควบคุมการส่ งออกของประเทศไทย สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ รวมถึงแต่
หรื อการไม่ปฏิบตั ิซ่ ึ งเป็ นผลจากเหตุ สภาวะ หรื อพฤติการณ์นอกเหนื อความควบคุมตามสมควรของคู่สัญญา และยัง
ไม่จากัดเพียง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และกฎหมายฉบับอื่นๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดการ
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง เหตุสุดวิสยั สงคราม การแข็งเมือง หรื อการก่อการร้าย อัคคีภยั สภาพอากาศรุ นแรง การนัดหยุด
ส่ งออก ระเบียบการบริ หารการส่ งออกของสหรัฐอเมริ กา ระเบี ยบของสานักงานควบคุมทรั พย์สินต่างประเทศของ
งาน การคว่ าบาตร หรื อพฤติ การณ์อื่ นๆ ในท านองเดี ยวกัน หากคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งทราบถึงเหตุ สภาวะ หรื อ
สหรั ฐอเมริ กา และกฎหมายและระเบี ยบของประเทศอื่ นๆ ที่ เที ยบเท่ ากัน ซึ่ งอาจต้องได้รั บอนุ ม ัติ จากรั ฐบาล
พฤติการณ์ดงั กล่าว คู่สัญญาฝ่ ายนั้นจะต้องแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทันที และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะร่ วมมือกันเพื่ อ
สหรั ฐอเมริ กาหรื อรั ฐบาลอื่ นๆ สาหรั บการส่ งกลับคื นและการโอนกลับคื น (“ระเบี ยบควบคุมการส่ งออก”) ผูซ้ ้ื อ
แก้ไขให้พฤติการณ์หรื อสภาวะดังกล่าวดีข้ ึนโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้
รับประกันว่าผูซ้ ้ื อ (1) จะยึดมัน่ และปฏิบตั ิตาม (ก) ระเบียบควบคุมการส่ งออกทั้งปวงที่ใช้บงั คับ และ (ข) ข้อกาหนด
12.
กฎหมำยที่ใช้ บังคับ – การขายสิ นค้าตามข้อกาหนดนี้ อยูภ่ ายใต้บงั คับและตีความโดยและตามกฎหมาย
เงื่อนไข วิธีการ และข้อกาหนดเกี่ยวกับเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ งได้แจ้งให้ผซู้ ้ื อทราบ โดยที่เฟอร์ โรอาจประกาศใช้เป็ น
สารบัญญัติภายในของประเทศไทย โดยไม่คานึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายขัดกันของกฎหมายดังกล่าว และไม่รวมถึง
ครั้งคราวเพื่อปฏิบตั ิตามระเบียบควบคุมการส่ งออก (2) จะไม่จดั ส่ งวัสดุของเฟอร์ โรผ่านบุคคลภายนอกไม่ว่าโดยตรง
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้ อขายสิ นค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อกาหนดนี้
หรื อโดยอ้อมไปยังภูมิภาคไครเมียของยูเครน คิวบา อิหร่ าน เกาหลีเหนือ ซี เรี ย ซูดาน หรื อประเทศอื่นใดที่ถูกคว่าบาตร
จะตัดสิ นโดยศาลไทย ศาลดังกล่าวมีเขตอานาจและเขตศาลแต่เพียงผูเ้ ดียวในการตัดสิ นข้อพิพาททั้งปวงนั้น โดยคู่สญ
ั ญา
ทางการค้าซึ่ งเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายควบคุมการส่ งออก โดยผูซ้ ้ื อรับทราบว่าเฟอร์ โรจะไม่ดาเนิ นการส่ งสิ นค้าเมื่อ
ของข้
อ
ก
าหนดนี
ย
อมผู
ก
พั
น
ในเขตอ
านาจและเขตศาลดั
ง
กล่
า
วอย่
า
งเพิ
ก
ถอนไม่
ไ
ด้
และสละสิ
ท
ธิ
ใ
นการคั
ด
ค้
า
นใดๆที
่
้
เฟอร์ โรทราบว่าผลิตภัณฑ์ของเฟอร์ โรในการส่งสิ นค้านั้นจะส่งไปยังประเทศที่ถูกคว่าบาตร อีกทั้ง ผูซ้ ้ื อรับรองว่าผูซ้ ้ื อ
ขั
ด
แย้
ง
ภายหลั
ง
จากนี
้
ตัวการ ผูบ้ ริ หาร หรื อกรรมการของผูซ้ ้ื อ หรื อบุคคลหรื อนิ ติบุคคลใดๆ ที่ผซู้ ้ื อรู้ จกั ไม่มีความเกี่ ยวข้องในธุรกรรมนี้
13.
กำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำย – ผูซ้ ้ื อจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดทางกฎหมายทั้งปวง
โดยตรงในฐานะผูร้ ับจัดการขนส่งสิ นค้า ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค ที่ปรึ กษา ตัวแทน หรื อถูกระบุไว้โดยประการอื่นใดในรายชื่อ
บุคคลต้องห้ามของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง รายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธ รายชื่อนิติบุคคลหรื อรายชื่อ
ที่ใช้บงั คับในเรื่ องการส่ งออก การนาเข้า การขาย การจัดจาหน่าย การตลาด และการบริ การสิ นค้าและเทคโนโลยีที่
บุคคลที่ยงั ไม่ตรวจสอบของสานักงานอุตสาหกรรมและความมัน่ คง กระทรวงพาณิ ชย์สหรัฐอเมริ กา รายชื่อพลเมืองที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง กฎหมายหรื อระเบียบว่าด้วยภาษีและเงินตราต่างประเทศ และภาระผูกพันตามข้อ 7
กาหนดเป็ นกรณี พิเศษและบุคคลต้องห้ามของสานักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริ กา
14.
ข้ อตกลงทั้งหมด – ข้อก าหนดนี้ ประกอบด้วยข้อตกลงที่สมบูรณ์ ระหว่างผูซ้ ้ื อกับเฟอร์ โร และมี ผล
หรื อรายชื่อบุคคลซึ่ งถูกตัดสิ ทธิ ของกรมควบคุมการค้ากลาโหม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อรายชื่อ
เหนื อข้อตกลง คารับรอง คารับประกัน คาสัญญา คามัน่ และภาระผูกพันตามสัญญาทั้งปวงระหว่างคู่สญ
ั ญาในเรื่ องที่
บุคคลต้องห้ามอื่นๆ ของประเทศใดๆ ที่มีเขตอานาจเหนื อผูซ้ ้ื อหรื อธุรกรรมที่เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าซึ่ งอยู่ภายใต้เอกสาร
เกี่ยวข้องกับหัวเรื่ องของข้อกาหนดนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงนามโดยเฟอร์ โรไว้เป็ นประการอื่น
ฉบับนี้หรื อในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ใด ข้อกาหนดนี้อาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรื อละเว้นได้โดยมีหนังสื อที่อา้ งถึงย่อหน้านี้อย่างชัดแจ้งซึ่ งลงนามโดย
(ข) บทบัญญัติว่ำด้ วยกำรต่ อต้ ำนกำรคว่ำบำตร – ผูซ้ ้ื อจะไม่ขอข้อมูลหรื อเอกสารจากเฟอร์ โร โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ผูแ้ ทนโดยชอบของเฟอร์ โร อีเมล์และอิเล็กทรอนิ กส์ออนไลน์ อินเตอร์ เน็ต หรื อข้อกาหนดอื่นๆ ของผูซ้ ้ื อจะไม่ถือว่า
สนับสนุ น ท าให้ มี ผล หรื อปฏิ บ ัติ ตามการคว่ าบาตรประเทศใดๆ ซึ่ งเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อนโยบายของ
เป็ นวิธีการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดนี้

