
ขอ้กําหนดในการใช ้
The Chemours Company, บรษัิทในเครอื และบรษัิทยอ่ย (เรยีกรวมกันวา่ “Chemours”) 
เสนอเว็บไซตน์ีใ้หแ้กค่ณุภายใตข้อ้กําหนดและเงือ่นไขดังตอ่ไปนี ้
รวมถงึขอ้กําหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิใด ๆ ทีพ่บท่ัวทัง้เว็บไซตน์ี ้
ซึง่ไดร้วมเขา้ไวโ้ดยการอา้งองิในเอกสารฉบับนี ้(“ขอ้กําหนด”) 
การใชเ้ว็บไซตน์ีจ้ะเป็นขอ้ตกลงของคณุทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้กําหนดเหลา่นี ้
หากคณุไมเ่ห็นดว้ยกับขอ้กําหนดนี ้โปรดอยา่ใชเ้ว็บไซตน์ี ้หากคณุมขีอ้สงสยัใด ๆ 
เกีย่วกับขอ้กําหนดเหลา่นี ้โปรดตดิตอ่เรา 
ในกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้ระหวา่งขอ้กําหนดและเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นเอกสารฉบับนี ้
และขอ้กําหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิใด ๆ ทีพ่บในเว็บไซตน์ี ้อยา่งเชน่ การรับประกัน 
ขอ้จํากัดความรับผดิ และขอ้กําหนดการระงับขอ้พพิาท 
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิทีพ่บในทีอ่ืน่ใดในไซตน์ี ้
จะตอ้งมผีลบังคับเหนอืกวา่ขอ้กําหนดและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ ผลติภัณฑ ์บรกิาร 
หรอืขอ้มลูเฉพาะทีข่อ้กําหนดและเงือ่นไขนัน้เกีย่วขอ้ง 

ขอ้จํากดัในการใชง้านท ัว่ไป 

Chemours หรอืบคุคลภายนอกทีใ่หส้ทิธิแ์ก ่Chemours จะถอืครองสทิธิ ์กรรมสทิธิ ์
และผลประโยชนทั์ง้หมด ในและตอ่เนือ้หาบนเว็บไซตน์ี ้ซึง่เป็นงานทีม่ลีขิสทิธิข์อง Chemours 
หรอืบคุคลภายนอกดังกลา่ว Chemours มอบสทิธิก์ารใชง้านแบบจํากัด สว่นตัว ไมผ่กูขาด 
และไมส่ามารถถา่ยโอนไดใ้หแ้กค่ณุ 
เพือ่ใชแ้ละแสดงเนือ้หาบนคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลของคณุเทา่นัน้ 
เพือ่ความมุง่หมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏสิมัพันธข์องคณุกับเว็บไซตข์อง Chemours นี ้
ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารฉบับนี ้คณุไมม่สีทิธิใ์นการคัดลอก ดาวนโ์หลด แสดง ดําเนนิการ 
ทําซํ้า แจกจา่ย เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เนือ้หาใด ๆ ในรปูแบบใด ๆ 
ใบอนุญาตแบบจํากัดนีจ้ะสิน้สดุลงโดยอัตโนมัต ิโดยไมแ่จง้ใหค้ณุทราบ 
หากคณุฝ่าฝืนขอ้กําหนดเหลา่นี ้ทันททีีส่ ิน้สดุลง 
คณุจะตอ้งทําลายเอกสารทีด่าวนโ์หลดและสิง่พมิพใ์ด ๆ ทันท ีคณุไมม่สีทิธิ ์ชือ่ หรอืผลประโยชน ์
(และไมม่ลีขิสทิธิใ์นเครือ่งหมายการคา้ หรอืสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาอืน่ ๆ) 
ในหรอืตอ่เว็บไซตห์รอืเนือ้หาใด ๆ และคณุตกลงทีจ่ะไม ่
“ใสส่ว่นทีแ่สดงเนือ้หาทีเ่ป็นอสิระตา่งจากหนา้เว็บไซต”์ หรอื “จําลองเว็บไซตโ์ดยม ีURL 
ทีแ่ตกตา่งแตม่เีนือ้หาทีเ่หมอืนกันหรอืใกลเ้คยีงกนั” เนือ้หาใด ๆ 
ทีอ่ยูใ่นหรอืเขา้ถงึไดจ้ากเว็บไซตน์ีบ้นเซริฟ์เวอรอ์ืน่หรอือปุกรณ์ทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตโดยไมไ่ดรั้บอนุญ
าตเป็นลายลักษณ์อักษรของ Chemours กอ่นลว่งหนา้ 

ในการเขา้ถงึบางสว่นของเว็บไซต ์(ยกตัวอยา่งเชน่ บรกิารพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์Ti-Pure™ Flex) 
คณุอาจไดรั้บหรอือาจสรา้งชือ่ผูใ้ชง้านและรหัสผา่นทีแ่น่นอน (“ขอ้มลูประจําตัว”) 
รวมถงึขอ้มลูการกําหนดราคาทีค่ณุตอ้งใชข้อ้มลูประจําตัวในการเขา้ถงึ 

https://www.chemours.com/contact-us/


คณุตอ้งรักษาขอ้มลูประจําตัวของคณุเชน่เดยีวกับขอ้มลูการกําหนดราคาดังกลา่วเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นค
วามลับ และจะไมแ่บง่ปันขอ้มลูประจําตัวหรอืขอ้มลูการกําหนดราคาดังกลา่วกับบคุคลภายนอกใด ๆ 
นอกเหนอืจากพนักงานหรอืผูรั้บจา้งของคณุ 
ผูท้ีถ่กูผกูพันตามขอ้ผกูพันในการรักษาความลับทีค่ลา้ยกัน  

Chemours ไมไ่ดต้ดิตามการประกาศของคณุบนเว็บไซตเ์ป็นประจํา แตส่งวนสทิธิใ์นการทําเชน่นัน้ 
อยา่งไรก็ตาม 
ในความพยายามของเราในการสง่เสรมิความเป็นพลเมอืงทีด่ภีายในชมุชนอนิเทอรเ์น็ต หาก 
Chemours เริม่ตระหนักถงึการใชง้านเว็บไซตห์รอืการใชบ้รกิารใด ๆ ทีไ่มเ่หมาะสม Chemours 
จะตอบสนองในวธิกีารใด ๆ ที ่Chemours เห็นสมควร โดยดลุยพนิจิของตนเพยีงฝ่ายเดยีว 
คณุรับทราบวา่ Chemours จะมสีทิธิร์ายงานตอ่หน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายตอ่การกระทําใด ๆ 
ทีอ่าจถอืวา่ผดิกฎหมาย รวมถงึรายงานใด ๆ ทีไ่ดรั้บจากการกระทําดังกลา่ว เมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ 
Chemours 
จะรว่มมอือยา่งเต็มทีก่ับหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายในการสอบสวนกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายทีถ่กูกลา่
วหาบนอนิเทอรเ์น็ต การเขา้ถงึเว็บไซตข์องคณุ หรอืสว่นยอ่ยใด ๆ ของเว็บไซต ์(ยกตัวอยา่งเชน่ 
บรกิารพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์Ti-Pure™ Flex) อาจถกูยกเลกิเมือ่ใดก็ได ้และดว้ยเหตผุลใด ๆ โดย 
Chemours  

การมจีําหนา่ย 

Chemours มเีว็บไซตห์ลายแหง่ทีเ่สนอผลติภัณฑ ์บรกิาร เนือ้หา และฟังกช์นัการทํางานอืน่ ๆ 
ทีห่ลากหลาย (รวมเรยีกวา่ “บรกิาร”) ไปยังภมูภิาคตา่งๆท่ัวโลก 
บรกิารทีนํ่าเสนอในภมูภิาคหนึง่อาจตา่งจากภมูภิาคอืน่เนือ่งจากความพรอ้มใชง้าน 
กฎหมายทอ้งถิน่หรอืภมูภิาค การจัดสง่ และขอ้ควรพจิารณาอืน่ ๆ Chemours 
ไมรั่บประกันหรอืรับรองวา่ผูใ้ชง้านในภมูภิาคหนึง่อาจไดรั้บบรกิารจากเว็บไซต ์Chemours 
ในภมูภิาคอกีภมูภิาคหนึง่ และ Chemours 
อาจยกเลกิคําสัง่ของผูใ้ชง้านหรอืเปลีย่นเสน้ทางผูใ้ชง้านไปยังไซตส์ําหรับภมูภิาคของผูใ้ชง้านนัน้
หากผูใ้ชง้านพยายามสัง่ซือ้บรกิารทีเ่สนอบนไซตใ์นอกีภมูภิาคหนึง่ 

ขอ้มลู Chemours เผยแพรบ่นเวลิดไ์วดเ์ว็บ (หมายเหต:ุ “อนิเทอรเ์น็ต” ทีใ่ชข้า้งตน้) 
อาจมกีารอา้งองิหรอืการอา้งองิระหวา่งกันกับผลติภัณฑ ์โปรแกรม และบรกิารของ Chemours 
ทีไ่มไ่ดป้ระกาศหรอืใหบ้รกิารในประเทศของคณุ การอา้งองิดังกลา่วไมไ่ดห้มายความวา่ 
Chemours ตัง้ใจทีจ่ะประกาศผลติภัณฑ ์โปรแกรม หรอืบรกิารดังกลา่วในประเทศของคณุ 
ปรกึษาผูต้ดิตอ่ทางธรุกจิของ Chemours ในทอ้งถิน่ของคณุสําหรับขอ้มลูเกีย่วกับผลติภัณฑ ์
โปรแกรม และบรกิารทีค่ณุสามารถใชไ้ด ้

การเชือ่มโยง 

จาก Chemours ไปยงัเว็บไซตข์องบุคคลภายนอก 



 

  

 ในการใชง้านเว็บไซตข์อง Chemours 
นีข้องคณุตดิตอ่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารหรอืเขา้รว่มการสง่เสรมิการขายของผูโ้ฆษณา สมาชกิ 
หรอืผูส้นับสนุนเว็บไซตน์ี ้การตดิตอ่ การโฆษณา การซือ้หรอืการสง่เสรมิการขายใด ๆ 
รวมถงึการสง่มอบและการชําระเงนิคา่สนิคา้และ/หรอืบรกิารรวมถงึขอ้กําหนดเงือ่นไขการรับประกัน
หรอืการเป็นตัวแทนอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิตอ่กนั การซือ้หรอืการสง่เสรมิการขายดังกลา่ว 
เป็นเพยีงระหวา่งคณุและบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง คณุยอมรับวา่ Chemours ไมม่คีวามรับผดิ 
ภาระผกูพัน หรอืความรับผดิชอบตอ่การตดิตอ่กัน การซือ้ หรอืการสง่เสรมิการขายใด ๆ 
ระหวา่งคณุและบคุคลภายนอกดังกลา่ว 

เว็บไซตน์ีอ้าจเชือ่มโยงกบัเว็บไซตอ์ืน่ ๆ บนเวลิดไ์วดเ์ว็บ (หมายเหต:ุ “อนิเทอรเ์น็ต” ทีใ่ชข้า้งตน้) 
ซึง่ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุหรอืดแูลโดย Chemours 
การเชือ่มโยงดังกลา่วไมถ่อืเป็นการรับรองโดย Chemours กับเว็บไซตด์ังกลา่ว คณุรับทราบวา่ 
Chemours ใหก้ารเชือ่มโยงเหลา่นีแ้กค่ณุเพือ่ความสะดวกเทา่นัน้ และคณุยอมรับวา่ Chemours 
จะไมรั่บผดิชอบตอ่เนือ้หาหรอืลงิกท์ีแ่สดงบนเว็บไซตด์ังกลา่วทีค่ณุอาจถกูเชือ่มโยง 

จากเว็บไซตข์องบุคคลภายนอกไปยงั Chemours 

ลงิกทั์ง้หมดไปยังเว็บไซตข์อง Chemours โดยบคุคลภายนอก ("ฝ่ายเชือ่มโยง") 
จะตอ้งไดรั้บการอนุมตัเิป็นลายลักษณ์อักษรจาก Chemours ยกเวน้วา่ Chemours 
ยนิยอมใหเ้ชือ่มโยงกับลงิกแ์ละหนา้เว็บทีเ่ปิดใชง้านโดยลงิกนั์น้: 

สรา้งเฟรมหรอืสภาพแวดลอ้มเสน้ขอบรอบ ๆ หนา้หรอืเนือ้หาใด ๆ บนเว็บไซตข์อง Chemours 
หรอืใชเ้ทคนคิอืน่ ๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการนําเสนอดว้ยภาพหรอืลกัษณะทีป่รากฏของเนือ้หาใด ๆ 
ในเว็บไซตข์อง Chemours 

สรา้งการเปรยีบเทยีบผลติภัณฑห์รอืบรกิารของ Chemours กับผลติภัณฑห์รอืบรกิารของคูแ่ขง่ 

จะตอ้งไมทํ่าซํ้าเนือ้หาใด ๆ บนเว็บไซตข์อง Chemours นัน้หรอืโลโกห้รอืเครือ่งหมายการคา้ของ 
Chemours โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรแยกตา่งหากจาก Chemours 

แสดงความสมัพันธข์องคณุกับ Chemours อยา่งไมถ่กูตอ้ง 

สอ่เป็นนัยวา่ Chemours อนุมัตหิรอืรับรองฝ่ายเชือ่มโยง เว็บไซตข์องฝ่ายทีเ่ชือ่มโยง 
หรอืบรกิารของฝ่ายทีเ่ชือ่มโยงหรอืผลติภัณฑท์ีม่จํีาหน่ายในทางใดทางหนึง่ 

นําเสนอผดิหรอืการแสดงผลทีทํ่าใหเ้ขา้ใจผดิเกีย่วกับ Chemours 
หรอืสรา้งความเสยีหายตอ่คา่ความนยิมทีเ่กีย่วขอ้งกับชือ่และเครือ่งหมายการคา้ของ Chemours 
ในลักษณะอืน่ใด 

มเีนือ้หาทีอ่าจถกูตคีวามวา่ดหูมิน่ ขม่ขู ่คกุคาม หยาบคายหรอืน่ารังเกยีจ มคีวามรนุแรงมากเกนิไป 
หรอืเนือ้หาทีล่ะเมดิหรอืสนับสนุนใหผู้อ้ ืน่ละเมดิกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ 



 

  

มเีนือ้หาทีส่ามารถตคีวามไดว้า่อนาจาร ลามก หรอืสือ่ทีโ่จง่แจง้ทางเพศ และ 

จะตอ้งมเีนือ้หาทีเ่หมาะสมกับทกุกลุม่อายเุทา่นัน้ 

ในฐานะเงือ่นไขเพิม่เตมิสําหรับการไดรั้บอนุญาตใหเ้ชือ่มโยงไปยังไซตน์ี ้ฝ่ายเชือ่มโยงยอมรับวา่ 
Chemours 
อาจยตุกิารอนุญาตใหเ้ชือ่มโยงไปยังเว็บไซตน์ีไ้ดต้ลอดเวลาตามดลุยพนิจิแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวของ 
Chemours ในกรณีดังกลา่ว ฝ่ายเชือ่มโยงตกลงทีจ่ะลบลงิกทั์ง้หมดไปยังเว็บไซตน์ีทั้นท ี

โดยการเชือ่มโยงไปยังเว็บไซตข์อง Chemours 
ฝ่ายเชือ่มโยงตกลงทีจ่ะชดใชค้า่เสยีหายและดําเนนิการให ้Chemours 
ความปลอดภัยและไมเ่ป็นอันตรายจากการสญูเสยี คา่ใชจ้า่ย ความเสยีหาย 
การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน การดําเนนิคด ีหรอืความรับผดิใด ๆ และทัง้หมด 
ทีเ่กดิขึน้จากการเชือ่มโยงใด ๆ ดังกลา่ว Chemours จะไมรั่บผดิตอ่ความเสยีหายใด ๆโดยทางออ้ม 
ทีเ่ป็นแบบอยา่ง เป็นอบุัตเิหต ุเป็นการลงโทษ พเิศษ 
หรอืเป็นผลสบืเนือ่งเกีย่วกับการเชือ่มโยงหรอืการใชล้งิกด์ังกลา่ว Chemours 
ไมรั่บประกันไมว่า่โดยชดัแจง้หรอืโดยนัยเกีย่วกับลงิกด์ังกลา่ว 

ตามขอ้กําหนดขา้งตน้ หากขอ้กําหนดของฝ่ายเชือ่มโยงเพือ่เชือ่มโยงไปยังเว็บไซตข์อง 
Chemours ตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิาก Chemours หรอืฝ่ายเชือ่มโยงทีม่ขีอ้สงสยัใด ๆ 
เกีย่วกับความตอ้งการของฝ่ายเชือ่มโยงทีจ่ะตอ้งมลีงิกท์ีไ่ดรั้บการอนุมัต ิ
โปรดใชแ้บบฟอรม์ตดิตอ่เราทีอ่ธบิายคําขอของคณุในพืน้ทีข่อ้ความ 

ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิชอบของการรบัประกนั 

การใชเ้ว็บไซตน์ีข้องคณุ เป็นความเสีย่งของคณุเอง 
เว็บไซตน์ีอ้าจมคีวามไมถ่กูตอ้งหรอืขอ้ผดิพลาดทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพของเนือ้หาบนเว็บไ
ซต ์เนือ้หายังไมไ่ดผ้า่นการตรวจสอบหรอืรับรองความถกูตอ้งโดยตนเองทัง้หมดหรอืบางสว่นโดย 
Chemours Chemours ไมรั่บประกันความถกูตอ้งหรอืการถกูกาลเทศะของเนือ้หา Chemours 
ไมม่สีว่นรับผดิชอบตอ่ขอ้ผดิพลาดหรอืการตกหลน่ในเนือ้หา ไมว่า่จะจัดทําโดย Chemours 
หรอืบคุคลภายนอก 

เว็บไซตน์ีจั้ดทําขึน้สําหรับคณุตาม “ตามสภาพ” และ “ตามทีต่ัง้อยู”่ โดยไมม่กีารรับประกันใด ๆ 
CHEMOURS สําหรับตัวเองและบคุคลภายนอกทีจั่ดหาเนือ้หา บรกิาร หรอืเนือ้หาใหเ้ว็บไซตน์ี ้
ไมไ่ดทํ้าการรับรองหรอืรับประกันใด ๆ เกีย่วกับเว็บไซต ์ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงคณุภาพ 
ความเหมาะสม ความจรงิ ความถกูตอ้ง หรอืความสมบรูณ์ของเนือ้หา ขอ้มลู ผลติภัณฑ ์
หรอืบรกิารใด ๆ ทีม่อียูบ่นไซต ์เงือ่นไข การรับรอง และการรับประกันทัง้หมด ไมว่า่โดยชดัแจง้ 
โดยนัย ตามกฎหมาย หรอืในลักษณะอืน่ใด รวมถงึการรับประกันใด ๆ โดยนัยของการซือ้ขาย 
ความเหมาะสมสําหรับความมุง่หมายเฉพาะ หรอืการไมล่ะเมดิสทิธิข์องบคุคลภายนอก 
จะถกูปฏเิสธความรับผดิโดยเอกสารฉบับนี ้CHEMOURS จะไมรั่บผดิตอ่คณุหรอืบคุคลภายนอกใด 
ๆ สําหรับความเสยีหายใด ๆ รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงความเสยีหายโดยตรง โดยออ้ม โดยอบุตัเิหต ุ

https://www.chemours.com/contact-us/


ทีเ่กดิขึน้ตามมา หรอืเป็นการลงโทษ ซึง่เกดิขึน้จากหรอืเชือ่มตอ่กับไซต ์
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงการใชง้านไซตน์ีข้องคณุหรอืการทีค่ณุไมส่ามารถใชง้านไเว็บซตไ์ด ้แมว้า่ 
CHEMOURS ไดรั้บการแจง้กอ่นหนา้นีถ้งึความเป็นไปไดข้องความเสยีหายดังกลา่ว 

ขอ้ยกเวน้สําหรับพลเมอืงสหภาพยโุรป: หากคณุอาศัยอยูใ่นสหภาพยโุรป CHEMOURS 
ไมไ่ดย้กเวน้หรอืจํากัดความรับผดิตอ่การเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บสว่นบคุคลทีเ่กดิจากความประมา
ทเลนิเลอ่ 

ความไมถู่กตอ้งหรอืขอ้ผดิพลาด 

คําอธบิาย รปูภาพ และการนําเสนออืน่ ๆ สําหรับผลติภัณฑใ์นเว็บไซตน์ี ้
อาจมคีวามไมถ่กูตอ้งหรอืขอ้ผดิพลาด Chemours ไมรั่บประกันหรอืรับรองใด ๆ 
เกีย่วกับความถกูตอ้งหรอืความสมบรูณ์ของขอ้มลูดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ราคาและความพรอ้มใชง้านของผลติภัณฑใ์นไซตน์ี ้
อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหค้ณุทราบเมือ่ใดก็ไดต้ามดลุยพนิจิแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวของ 
Chemours 

Chemours จะตอ้งมสีทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธหรอืยกเลกิคําสัง่ซือ้ใด ๆ 
สําหรับผลติภัณฑท์ีร่ะบไุวใ้นราคาทีไ่มถ่กูตอ้ง Chemours 
มตีอ้งสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธหรอืยกเลกิคําสัง่ซือ้ใด ๆ 
ไมว่า่คําสัง่นัน้จะไดรั้บการยนืยันและถกูเรยีกเก็บเงนิจากบัตรเครดติของคณุหรอืไม ่
หากบัตรเครดติของคณุถกูเรยีกเก็บเงนิสําหรับการสัง่ซือ้แลว้คําสัง่ซือ้ของคณุถกูยกเลกิ 
Chemours จะตอ้งสง่จํานวนเงนิทีจ่า่ยเขา้บัญชบีัตรเครดติของคณุทันทตีามจํานวนเงนิทีเ่รยีกเก็บ 

กฎหมายทอ้งถิน่ การควบคุมการสง่ออก 

Chemours ควบคมุและดําเนนิงานเว็บไซตน์ีจ้ากสํานักงานใหญใ่นสหรัฐอเมรกิา 
และไมไ่ดแ้สดงวา่เนือ้หามคีวามเหมาะสมหรอืจะพรอ้มใชง้านในสถานทีอ่ืน่ 
เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่อยา่งชดัเจน 
สือ่การตลาดหรอืการสง่เสรมิการขายทัง้หมดทีพ่บในไซตน์ีจ้ะถกูสง่ไปยังบคุคล บรษัิท 
หรอืหน่วยงานอืน่ ๆ ทีต่ัง้อยูใ่นสหรัฐอเมรกิา หากคณุใชเ้ว็บไซตน์ีจ้ากนอกสหรัฐอเมรกิา 
คณุตอ้งรับผดิชอบตอ่การปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ทีใ่ชบ้ังคับโดยสิน้เชงิ 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงขอ้บังคับการสง่ออกและนําเขา้ 

เนือ้หาในไซตน์ีอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายและขอ้บังคับการบรหิารการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิา 
การเบีย่งเบนของเนือ้หาดังกลา่วทีข่ดัตอ่กฎหมายของสหรัฐอเมรกิา เป็นสิง่ตอ้งหา้ม 
ทัง้เนือ้หาหรอืขอ้มลูใด ๆ ทีไ่ดรั้บจากการใชง้านไซต ์อาจไมไ่ดรั้บ จัดสง่ โอน 
หรอืสง่สนิคา้ทีนํ่าเขา้มาแลว้สง่กลับไป ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
ใหก้ับประเทศหรอืชาตทิีถ่กูสัง่หา้มหรอืหา้มสง่สนิคา้ 
และประเทศหรอืชาตทิีใ่ชส้ําหรับกจิกรรมนวิเคลยีร ์อาวธุเคมชีวีภาพ หรอืโครงการขปีนาวธุ



 

  

เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตเป็นการเฉพาะจากรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาสําหรับความมุง่หมายดังกลา่ว 
คณุจะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาทัง้หมดอยา่งเครง่ครัด 
และรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการขอรับใบอนุญาตในการสง่ออกหรอืสง่สนิคา้ทีนํ่าเขา้มาแลว้สง่
กลับไปตามทีจํ่าเป็น 

เครือ่งหมายการคา้ 

Chemours™ และโลโกข้อง Chemours 
เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ The Chemours Company ©2015 
The Chemours Company  

การแกไ้ขขอ้กําหนดในการใช ้

Chemours 
อาจแกไ้ขขอ้กําหนดเหลา่นีเ้มือ่ใดก็ไดโ้ดยปรับปรงุการประกาศนีใ้หมโ่ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งห
นา้ 
การทีค่ณุยังคงใชง้านไซตต์อ่ไปหลังจากทําการแกไ้ขดังกลา่วจะถอืวา่คณุยอมรับขอ้กําหนดทีแ่กไ้
ขดังกลา่ว 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

การกระทําใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้กําหนดเหลา่นีจ้ะอยูภ่ายใตก้ฎหมายของรัฐเดลาแวร ์
โดยไมคํ่านงึถงึการเลอืกหรอืความขดักันของบทบญัญัตกิฎหมายของเขตอํานาจศาลใด ๆ 
คณุตกลงทีจ่ะสง่ไปยังเขตอํานาจศาลของศาลทีต่ัง้อยูใ่นรัฐเดลาแวรเ์พือ่แกไ้ขขอ้พพิาททัง้หมดทีเ่
กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้กําหนดและ/หรอืการใชไ้ซตข์องคณุ 

กจิกรรมทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต 

การสง่และการใชเ้นือ้หาใด ๆ 
ทีอ่ยูบ่นเว็บไซตน์ีโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตอาจเป็นการละเมดิกฎหมายลขิสทิธิ ์
กฎหมายเครือ่งหมายการคา้ กฎหมายความเป็นสว่นตัวและการประชาสมัพันธ ์
กฎหมายและขอ้บังคับการสือ่สารบางอยา่ง และกฎหมายและขอ้บังคับอืน่ ๆ ทีใ่ชบ้ังคับ 
คณุผูเ้ดยีวรับผดิชอบตอ่การกระทําของคณุหรอืการกระทําของบคุคลใดทีใ่ชช้ือ่ผูใ้ชง้านและ/หรอืร
หัสผา่นของคณุ ดว้ยเหตนุี ้คณุจะตอ้งชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก ่Chemours และเจา้หนา้ที ่
ผูอํ้านวยการ พนักงาน บรษัิทในเครอื ตัวแทน ผูอ้อกใบอนุญาต และพันธมติรทางธรุกจิ 
ทีไ่มเ่ป็นอันตรายจากและตอ่คา่ใชจ้า่ย คา่เสยีหาย ความรับผดิ และคา่ใชจ้า่ยใด ๆ และทัง้หมด 
(รวมถงึคา่ทนายความ) ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทีเ่กดิขึน้จากหรอืเพือ่ความมุง่หมายในการหลกีเลีย่งการเรยีกรอ้งหรอืความตอ้งการใด ๆ 
จากบคุคลภายนอกทีก่ารใชง้านเว็บไซตข์องคณุหรอืการใชง้านไซตโ์ดยบคุคลใดก็ตามโดยใชช้ือ่ผู ้
ใชง้านและ/หรอืรหัสผา่นของคณุ 



 

  

(รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงการเขา้รว่มในพืน้ทีก่ารประกาศหรอืขอ้มลูทีค่ณุสง่) 
ละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บังคับใด ๆ ทีใ่ชบ้ังคับหรอืสทิธขิองบคุคลภายนอกใด ๆ 
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