
 

                                                                                                                                         

 

รายละเอียดเงื�อนไขการรับประกัน การใช้งานและการดูแลรักษา 

ผลิตภัณฑ์ไม้อัดนํ �ายากันปลวก แบรนด์ ชาเล่ต์ 

บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด อินดรัสทรีส์ จํากัด ผู้ผลิต และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ โดยการคัดสรรและนําเข้าวัตถุดิบที�มีคุณภาพ

ดีจากทั�วทุกมมุโลก และพิถีพิถันทุกขั �นตอนในการผลิต เพื�อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที�มีคุณภาพดี มีมูลค่าคู่ควรที�จะมอบเป็นรางวลัแด่

บ้านของคุณภายใต้แบรนด ์“ ชาเล่ต ์” (Chale’t) และขอขอบพระคุณที�เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ “ ชาเล่ต ์” (Chale’t) จากทางบริษัท 

อย่างไรก็ตาม หากท่านพบข้อผิดพลาดใดเกี�ยวกับผลิตภณัฑ์เมื�อเปิดห่อบรรจุออกมา กรุณาติดต่อและส่งสินค้ากลบัมายงั

ผู้แทนจําหน่ายเพื�อเปลี�ยนคืน การรับประกันสินค้านี �ไม่ครอบคลมุข้อผิดพลาดใดก็ตาม ที�เกิดภายหลงัได้รับการติดตั �งโดยไม่มี

การเช็คสินค้าก่อน 

ขอบเขตการรับประกันปลวก มอด รา ที�ทําลายเนื �อไม้ นาน 15 ปี 

ผลิตภณัฑ์ Chale’t รับประกันปลวก มอด รา ที�ทําลายเนื �อ ไม้ นาน 15 ปี โดยการประกันนี �ไม่รวมอุปกรณ์เสริม และผู้ซื �อ

สินค้าจะต้องแจ้งกับทางบริษัททนัทีที�พบปลวกในสถานที�ติดตั �ง การรับประกันดงักล่าวข้างต้นนี �นบัแต่วนัที�ส่งมอบสินค้า ซึ�ง

ปรากฏตามหลักฐานเอกสาร สิทธิการรับประกันผลิตภัณฑ์นี �เฉพาะผู้ที�ซื �อสินค้าจากบริษัทฯโดยตรง หรือจากตวัแทนจําหน่าย

สินค้าของบริษัทฯ อย่างถูกต้องเท่านั �น และไม่ครอบคลมุบ้านที�ไม่มีผู้อาศยัอยู่เกินกว่า 3 เดือน ซึ�งสิทธิการรับประกันนี �ไม่

สามารถโอนไปยงับุคคลอื�นใดได้ โดยมีรายละเอียดและเงื�อนไขดงัต่อไปนี � 

เงื�อนไขการรับประกัน 

1. ต้องติดตั �งภายใต้คําแนะนําตามคู่มือการติดตั �งของบริษัทฯ หรือจากการแนะนําของบริษัทฯ หรือตวัแทนที�บริษัทฯ 

กําหนด เท่านั �น 

2. การใช้งานและการดูแลรักษาต้องเป็นไปตามข้อแนะนําที�กําหนดในคู่มือการใช้งานของบริษัทฯ เท่านั �น 

3. ต้องสามารถแสดงหลกัฐานที�บ่งชี �ได้ว่า ได้ซื �อและได้รับสินค้าอย่างถูกต้องจากบริษัทฯ เช่นใบสั�งซื �อและใบเสร็จรับเงิน ที�ออก

ในนามบริษัทฯ หรือกับทางตัวแทนจําหน่ายในวนัที�ซื �อหรือวนัที�ได้รับสินค้า 

วิธีการใช้งานและการดูแลบํารุงรักษา มีขั �นตอนและรายละเอียดดงันี � 

1. ไม่ควรใช้สารเคมีหรือผงซกัฟอกในการทําความสะอาด หรือขดัถ ูเพราะจะทําให้หน้าไม้เกิดความเสียหาย                                                                                                                                  

2. ในการติดตั �งต้องใช้สกรูว ์Stainless Steel หรือตะปทูี�ชุบกัลวาไนซ์เท่านั �น 

3. หากมีการ ตดั เจาะ ต้องทานํ �ายา Solignum หรือ นํ �ายาป ้องกันรักษาเนื �อไม้อย่างน้อย 3 รอบโดยระดบัของการอดันํ �ายาแต่

ละชนิดจะเหมาะกับการใช้งานที�แตกต่างกัน โดยห้ามนําไม้ที�อัดนํ �ายาไปใช้งานผิดประเภท 



 

                                                                                                                                         

1. ระดบัการอดันํ �ายา ระดบั H1 เหมาะสําหรับการใช้งานภายในเหนือพื �นดิน เช่น โครงหลงัคา โครงผนงั 

2. ระดบัการอดันํ �ายา ระดบั H2 เหมาะสําหรับการใช้งานภายในเหนือพื �นดิน เช่น งานไม้พื �น 

3. ระดบัการอดันํ �ายา ระดบั H3 เหมาะสําหรับการใช้งานภายนอกไม่สมัผัสดิน เช่น ไม้ระเบียง ไม้ฝา (สูงกว่าพื �นดิน 30 cm และ

ไม่มีการขงัของนํ �า) 

4. ระดบัการอดันํ �ายา ระดบั H4 เหมาะสําหรับการใช้งานภายนอกที�สมัผสัดิน เช่น ไม้ตง 

5. ระดบัการอดันํ �ายา ระดบั H5 เหมาะสําหรับการใช้งานภายนอกที�ฝังดิน 

6. ระดบัการอดันํ �ายา ระดบั H6 เหมาะสําหรับการใช้งานในนํ �าจืดและนํ �าทะเล 

ข้อยกเว้นการรับประกัน 

1. ข้อยกเว้นการรับประกันผิวหน้าไม้ มีสาเหตุดังต่อไปนี � 

- การใช้งานผิดประเภท ไม่เป็นไปตามคําแนะนําและวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องตามที�กําหนดไว้ 

- การเคลือบผิวหน้า หรือการทําสีเพิ�ม หรือการดําเนินการต่างๆโดยลกูค้าเอง 

2. ข้อยกเว้นการรับประกันอันเป็นผลที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงทางธรรมชาต ิดังนี � 

- ความแตกต่างของสี และการเปลี�ยนแปลงของสีไม้ ตาไม้เนื�องจากเป็นผลิตภณัฑ์ทางธรรมชาติซึ�งต้องมีความแตกต่าง และ

การเปลี�ยนแปลงบ้างเล็กน้อยตามสภาพซึ�งเป็นไปตามปัจจยัธรรมชาติที�ไม่สามารถควบคุมได้ 

-  การยืด และหดตัวของไม้เกิดจากอุณหภูมิและความชื �นสัมพทัธ์ ซึ�งเป็นผลมาจากการเปลี�ยนแปลงของฤดูกาลหรือปัจจยัจาก

ธรรมชาติ  

3. ข้อยกเว้นการรับประกันจากความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี � 

- อุบตัิเหต ุหรือ การใช้งานผิดประเภท หรือความเสียหายที�เกิดจากของมีคม หรือของที�มีนํ �าหนกัมาก ตกกระแทกลงบนผิวไม้                                                                                                                             

- การเปลี�ยนของโครงสร้างอาคารที�มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงของระดบัพื �น สภาพพื �นคอนกรีต หรือวสัดุรองรับที�ไม่ได้ระดบั 

- การใช้เครื�องไฟฟ้าที�มีความร้อนสงู ซึ�งอาจก่อให้เกิดร้อยไหม้ที�พื �นผิวไม้ได้ 

- เกิดนํ �าท่วมขัง หรือ ภยัทางธรรมชาติ 

- การชํารุดเสียหายจากการใช้ผิดวิธ ีภยัพิบตัิธรรมชาต ิสตัว์เลี �ยงในบ้าน ไฟไหม้ 

- การชํารุดเสียหายจากการติดตั �งไม่ถูก วิธีตามคําแนะนําในคู่มือการติดตั �ง 



 

                                                                                                                                         

- การชํารุดเสียหายที�เกิดจากการกระทําของผู้รับเหมาก่อสร้างของลกูค้าเอง 

ทั �งนี �เงื�อนไขการรับประกันนี �ไม่ครอบคลุมถึงไม้ที�เกิดการชํารุดมาก่อนหน้าการติดตั �ง ดังนั �นก่อนติดตั �งควรมีการตรวจสอบสภาพ

สินค้าก่อนทุกครั �ง หากพบว่ามีการชํารุดหรือเสียหายให้ติดต่อ บริษัทฯ หรือร้านค้าที�เป็นตวัแทนจําหน่าย เพื�อทําการขอเปลี�ยน

สินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนที�จะดําเนินการติดตั �ง 

ข้อควรปฏิบัติและกระบวนการในการขอการชดเชยความเสียหายจากการรับประกัน 

1. ติดต่อกับผู้จําหน่ายสินค้าที�ได้รับมอบอํานาจจาก บริษัทฯ พร้อมแสดงเอกสารต้นฉบบัใบสั�ง ซื �อหรือเอกสารตามที�ระบุใน

เงื�อนไขการรับประกัน เพื�อใช้ยืนยนัเป็นหลักฐานสําคัญประกอบการพิจารณาการรับประกัน 

2. ชี �แจงรายละเอียดความเสียหายที�เกิดขึ �นเป็นลายลกัษณ์อักษรพร้อมด้วยภาพถ่าย ภายใน 30 วนันบัตั �งแต่วนัที�เกิดความ

ชํารุดเสียหายที�ไม่เป็นไปตามข้อตกลงการใช้สินค้า 

3. ผู้จําหน่ายหรือตวัแทนที�ได้รับมอบอํานาจจากบริษัทฯ จะเข้าดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 30 วนันบัตั �งแต่วนัที�รับ

แจ้งความชํารุดเสียหายที�เกิดขึ �น 

หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วสามารถพิสูจน์ยืนยนัได้ว่าความเสียหายดงักล่าวอยู่ภายใต้เงื�อนไขการรับประกันของบริษัทฯ ซึ�ง 

เป็นไปตามเงื�อนไขรายละเอียดการรับประกันที�ระบุข้างต้นบริษัทฯจะรีบดําเนินการเปลี�ยนสินค้าให้ใหม่ในบริเวณที�เกิดความ 

เสียหายด้วยสินค้าชนิดเดียวกันหรือที�ใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสําหรับสินค้าที�เปลี�ยนแปลงให้ใหม ่ทั �งนี �เงื�อนไขระยะเวลา 

การรับประกันของสินค้าที�มีการเปลี�ยนใหม่จะสิ �นสดุภายในระยะเวลาการรับประกันเดิมที�กําหนดไว้โดยไม่มีการขยายเวลาการ                                                                    

รับประกัน โดยการรับประกันมีมลูค่าลดลง ตามกฎเกณฑ์การเสื�อมค่าของผลิตภณัฑ์อนัเนื�องมาจากการใช้งาน โดยมีค่าเสื�อม 

5% ต่อปี และการรับประกันนี �สําหรับผู้ซื �อเท่านั �น ยอมรับ การซ่อมวสัดุที�เคลม หรือเปลี�ยนวสัดุใหม่ที�มีคุณภาพ แบบและสี

เดียวกันเท่าที�จะสามารถทําได้ในขณะนั �น และจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้ผลิตสินค้า การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึง

ค่าแรงงาน หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ที�เกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนวัสดุที�เสียหายภายใต้การรับประกัน ความเสียหายที�ตามมา และ

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ไม่อยู่ในความครอบคลุมของการรับประกัน 

ออกให้ ณ วนัที� ……………………………… 

 

 ลงชื�อ......................................................... 

 ( ………………………. ) 

  บริษัท ไพร์ซ  ออฟ  วู้ด อินดรัสทรีส์  จํากัด 



 

                                                                                                                                         

 

  


