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เงือ่นไขการขายท ัว่ไป – ท ัว่โลก 
 

ระบบการเคลอืบผวิทางอตุสาหกรรม 
(ใชก้บัยานยนต ์การเคลอืบผวิและการอบตูค้อนเทนเนอร  ์การตกแตง่ข ั�นสุดทา้ยดว้ยของเหลว 

การเคลอืบผวิแบบผง และกลุม่ผลติภณั ฑส์ารผนกึ) 
(วนัท ีบ่งัคบัใช :้ 01-04-2020) 

 
1. ขอ้เสนอการขาย สนิคา้และ/หรอืบรกิาร (ต่อไปนี้เรยีกวา่ “ผลติภัณฑ”์) ทีนํ่าเสนอสําหรับการขายโดยนอรด์สนั คอรป์อรเ์รชัน่ 

บรษัิทในเครอื กลุม่ แผนก และสายธรุกจิ (แต่ละหน่วยย่อยเรยีกวา่ “นอรด์สนั”) 
ไดร้ับการนําเสนอสําหรับการขายโดยอยูภ่ายใตเ้อกสารตอ่ไปนี้ (เรยีกรวมกันว่า “สญัญา”) ตามลําดับความสําคัญ: 

  
• ขอ้ตกลงทีผ่่านการเจรจาแลว้ 
• ใบเสนอราคาหรอืขอ้เสนอของนอรด์สนั 
• เงือ่นไขการขายเสรมิเฉพาะกลุ่มผลติภัณฑ ์
• เงือ่นไขการขายท่ัวไป – ท่ัวโลก 

 
 การออกคําสัง่ซือ้หรอืเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรอืน่ๆ ของผูซ้ ือ้จะถอืเป็นการยอมรับสญัญาของผูซ้ือ้โดยไมม่เีงือ่นไข 

รวมถงึการยอมรับเงือ่นไขการขายท่ัวไป - ท่ัวโลกและเงือ่นไขการขายเสรมิเฉพาะกลุม่ผลติภัณฑเ์หลา่นี้ดว้ย  
ขอ้กําหนดในคําสัง่ซือ้หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ซึง่ขัดกับหรอืเพิม่ไปสูส่ญัญาจะไดร้ับการปฏเิสธ 
เวน้แตจ่ะมกีารยอมรับโดยชดัแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรจากนอรด์สนัพรอ้มลายเซ็นของตัวแทนทีม่อํีานาจของนอรด์สนั 
ซึง่มกีารอา้งองิอยา่งเฉพาะเจาะจงถงึเงือ่นไขการขายท่ัวไป – ท่ัวโลกนี้ 

 
2. ราคา - การชําระเงนิ ขึน้อยูกั่บการอนุมตัเิครดติโดยนอรด์สนั ขอ้กําหนดในการชําระเงนิคอืสามสบิ (30) 

วันเต็มหลังจากวันทีส่ง่ผลติภัณฑ ์  ราคาจะคงทีแ่ละจะไม่ขึน้อยู่กับการคา้ การชําระเงนิเร็ว หรอืสว่นลดอืน่ๆ และไมร่วมภาษี 
อากร หรอืตน้ทนุของบรรจุภัณฑแ์ละการประกันภยัพเิศษ เวน้แต่จะไดร้ับการยอมรับโดยนอรด์สนัเป็นลายลักษณ์อักษร  
ผูซ้ ือ้จะจ่ายคา่ต่างๆ เหลา่นี้ หากมคีา่ใชจ่้ายใดๆ มาเรยีกเก็บทีน่อรด์สนั 
ผูซ้ ือ้จะรองรับและไมทํ่าใหน้อรด์สนัตอ้งรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้ายดังกลา่ว  นอรด์สนัอาจเรยีกเก็บภาษีทีเ่กีย่วขอ้งจากผูซ้ ือ้ 
อยา่งไรก็ตาม 
ผูซ้ ือ้สามารถใหห้นังสอืรับรองการยกเวน้ภาษีทีเ่หมาะสมซึง่เป็นทีย่อมรับของหน่วยงานดา้นการจัดเก็บภาษีแกน่อรด์สนัได ้

 
ผูซ้ือ้ไม่สามารถขอชดเชยการเรยีกรอ้งใดๆ ตอ่นอรด์สนัได ้
รวมไปถงึการเรยีกรอ้งสําหรับผลติภัณฑท์ีส่ง่คนืโดยผูซ้ือ้สําหรับการซอ่มแซมหรอืการแกไ้ขขอ้บกพร่อง  
หากผูซ้ือ้ทําใหก้ารสง่ผลติภัณฑล์า่ชา้ วันชําระเงนิจะเป็นไปตามวันทีน่อรด์สนัไดจั้ดเตรยีมการสง่ผลติภัณฑไ์วแ้ลว้ 
และผลติภัณฑข์องผูซ้ ือ้จะอยูใ่นความรับผดิชอบของผูซ้ือ้ทัง้ในเรือ่งคา่ใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้และความเสีย่งในการสญูหาย  
หากไมชํ่าระเงนิภายในวันทีกํ่าหนดจะมกีารคดิดอกเบีย้ตัง้แต่วันแรกหลังจากครบกําหนดชําระเงนิทันท ี
โดยทีน่อรด์สนัไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ โดยอัตราดอกเบีย้สําหรับจํานวนเงนิทีไ่มไ่ดชํ้าระคอืนอ้ยกวา่ (a) รอ้ยละยีส่บิเอ็ด (21%) ตอ่ปี 
และ (b) อัตราสงูสดุตามกฎหมาย  
นอรด์สนัคงสทิธปิระโยชน์ทีม่หีลักประกันในผลติภัณฑเ์พือ่รับประกันการชําระเงนิเต็มจํานวนทีผู่ซ้ ือ้ตดิคา้งนอรด์สนั 
รวมไปถงึราคาซือ้ทีไ่ม่ไดชํ้าระสําหรับผลติภัณฑ ์ 
ผูซ้ ือ้ตกลงทีจ่ะดําเนนิการและสง่มอบขอ้ตกลงและนติกิรรมเพิม่เตมิดังกลา่วตามทีน่อรด์สนัรอ้งขอเพือ่พสิจูน์และ/หรอืเตมิเต็มสทิธิ
ประโยชน์ทีม่หีลักประกันในผลติภัณฑท์ีม่อบใหโ้ดยผูซ้ือ้  ใบเรยีกเก็บเงนิซึง่ครอบคลมุถงึเครือ่งมอืการผลติ 
การสรา้งตน้แบบทางวศิวกรรมหรอืซอฟตแ์วรนั์น้ ไมถ่า่ยทอดกรรมสทิธิไ์ปสูผู่ซ้ ือ้ 
 
หากนอรด์สนัมเีหตผุลอันสมควรดา้นความไมป่ลอดภัยเกีย่วกับการปฏบัิตติามขอ้กําหนดของผูซ้ ือ้ภายใตเ้งือ่นไขนี้ (เชน่ 
การชําระเงนิตามกําหนด) นอรด์สนัมสีทิธิร์อ้งขอใหผู้ซ้ ือ้จัดหาเครดติในการรับรองเป็นจํานวนเงนิ ในรูปแบบ 
และสําหรับชว่งเวลาทีน่อรด์สนัเห็นสมควร ซึง่อาจจะรวมถงึหนังสอืรับรองหนี้ การชําระเงนิลว่งหนา้ หรอืการรับประกัน  
หากผูซ้ือ้ไม่สามารถจัดหาหรอืรักษาการรับรองเครดติได ้
นอรด์สนัอาจทําการยกเลกิหรอืพักสัญญาโดยจะมผีลทันทหีลังจากการแจง้ต่อผูซ้ ือ้เป็นลายลักษณ์อักษร 

  
3. การรบัประกนั เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในเงือ่นไขการขายเสรมิเฉพาะกลุม่ผลติภัณฑท์ีม่ผีลบังคับใช:้ (A) 

นอรด์สนัขอรับประกันตอ่ผูซ้ ือ้ว่าผลติภัณฑจ์ะไมม่ขีอ้บกพร่องทัง้ในดา้นวัสดแุละคณุภาพของงาน โดยผลติภัณฑต์อ้งถกูตดิตัง้ 
ใชง้าน และไดร้ับการบํารุงรักษาตามคูม่อืการตดิตัง้ การใชง้าน การบํารุงรักษา การจัดเก็บ และขอ้กําหนดอืน่ๆ และ (b) 
ชว่งเวลาในการรับประกันคอื (i) หนึง่ (1) ปี นับจากการใชง้านครัง้แรก (ii) สบิแปด (18) เดอืน นับจากการจัดสง่ หรอื (iii) 
สองพัน (2000) ชั่วโมงของการใชง้าน ขึน้กับวา่อย่างใดเกดิขึน้กอ่น 

 
การรับประกันขา้งตน้ไมข่ยาย และไมม่ผีลบังคับใช ้กับขอ้บกพร่องในผลติภัณฑอั์นเป็นผลจาก: 
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A. อบัุตเิหต ุการละเลย การไมถ่นอม หรอืการใชง้านทีไ่มถู่กตอ้งของผลติภัณฑ ์
B. แผนภาพ การออกแบบ หรอืขอ้มลูจําเพาะทีใ่หม้าโดยผูซ้ือ้ 
C. การบํารุงรักษา การปรับปรุงใหม ่การตดิตัง้ การจัดเก็บ หรอืการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืไม่ไดร้ับอนุญาต 
D. การทําใหเ้สยีหายโดยจงใจ การใชง้านในทางทีผ่ดิ การประมาทเลนิเลอ่ การละเลย 

หรอืการฝ่าฝืนกฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งโดยผูซ้ ือ้หรอืลกูคา้ ตัวแทน พนักงาน หรอืบคุคลอืน่ๆ 
ในลักษณะเดยีวกันของผูซ้ ือ้ 

E. การใชห้รอืแปรรูปวัสดุคณุภาพต่ํากวา่มาตรฐานหรอืไมเ่หมาะสม 
F. การแกไ้ข การดัดแปลง หรอืซอ่มแซมผลติภัณฑโ์ดยผูอ้ืน่นอกเหนือจากนอรด์สนั  
G. การเสือ่มและฉีกขาดโดยปกตหิรอืสว่นประกอบอืน่ๆ ทีเ่สือ่ม/ใชแ้ลว้หมดไปโดยปกต ิ
H. การเสือ่มและฉีกขาดทีร่วดเร็วขึน้เนื่องจากการใชวั้สดคุณุภาพต่ํากวา่มาตรฐานหรอืไมเ่หมาะสม หรอื 
I. ความเสยีหายหลังจากวันทีข่นสง่เมือ่ความเสยีหายไมไ่ดเ้กดิจากขอ้บกพร่องในวัสดหุรอืคณุภาพของงานโดยตรง 

 
การรับประกันของนอรด์สนัจะไมค่รอบคลมุถงึสิง่ใดๆ ทีผ่ลติ ดัดแปลง ทดสอบ รักษา ตรวจสอบ หรอืแปรรูปโดยผลติภัณฑใ์ดๆ 
 
การใชช้ิน้สว่นซอ่มแซมหรอือะไหลท่ีไ่ม่ไดจั้ดจําหน่ายโดยนอรด์สนัหรอืไมไ่ดร้ับการอนุมัตโิดยนอรด์สนัจะทําใหใ้บรับรองต่างๆ 
และการอนุมัตทิีค่ลา้ยกันของผลติภัณฑเ์ป็นโมฆะและอาจเป็นผลเสยีตอ่การทํางานทีป่ลอดภัยและเหมาะสมของผลติภัณฑ ์ 
ความเสยีหายหรอืปัญหาของผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการใชช้ิน้สว่นซอ่มแซมหรอือะไหลท่ีไ่ม่ไดจั้ดจําหน่ายโดยนอรด์สนัหรอืไมไ่ดร้ั
บการอนุมัตโิดยนอรด์สนัจะไม่ไดร้ับการคุม้ครองโดยการรับประกันนี้ 
 
นอรด์สนัจะไมต่อ้งรับผดิชอบหรอืมคีวามรับผดิภายใตก้ารรับประกันนี้ 
หากไมม่กีารชําระราคารวมของผลติภัณฑภ์ายในวันครบกําหนดการชําระเงนิ  
หากนอรด์สนัจัดหาบรกิารทีส่อดคลอ้งกับการรอ้งเรยีนการรับประกันซึง่ไดร้ะบุไวว้่าอยูน่อกเหนือการรับประกันนี้ 
นอรด์สนัอาจสง่ใบแจง้หนี้ไปยังผูซ้ ือ้สําหรับคา่ใชจ่้ายในการบรกิารนัน้ๆ ในราคาปกตขิองนอรด์สนั 
พรอ้มทัง้ค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง และผูซ้ือ้จะจ่ายค่าดําเนนิการนัน้ๆ ภายในสามสบิ (30) วันหลังจากวันทีไ่ดร้ับใบแจง้หนี้ 

  
ผูซ้ือ้ตอ้งแจง้ใหน้อรด์สนัทราบหากพบวา่มกีารไมเ่ป็นไปตามการรับประกันนี้ภายในหกสบิ (60) 
วันหลังจากวันทีพ่บวา่มกีารไมเ่ป็นไปตามการรับประกันหรอืผูซ้ ือ้ควรไดร้ับรู ้ 
ความรับผดิเพยีงประการเดยีวของนอรด์สนัในกรณีของการไมเ่ป็นไปตามการรับประกันนี้คอื การดัดแปลง การปรับเปลีย่น 
การซอ่มแซม หรอืการเปลีย่นผลติภณัฑ ์ การดําเนนิการซอ่มบํารุงใหม ่ หรอืการคนืเงนิตามราคาซือ้ 
โดยเป็นไปตามตัวเลอืกของนอรด์สนั  นอรด์สนัจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายการขนสง่คนืตามตัวเลอืกของนอรด์สนั   
 
หลังการหมดอายขุองระยะเวลาการรับประกัน นอรด์สนัสามารถเลอืกกําหนดใหผ้ลติภัณฑ ์
หรอืชิน้สว่นสํารองหรอือะไหล่ของผลติภัณฑถ์ูกเลกิใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งดําเนนิการตอ่ตามภาระผูกพันเพือ่จัดทําสต็อกหรอืจัดห
าผลติภัณฑห์รอืชิน้สว่นเหล่านัน้ 
 

 นอรด์สนัและผูซ้ ือ้ตกลงวา่ 
เมือ่พจิารณาถงึการรับประกันอยา่งชดัแจง้ขา้งตน้และการประกันประสทิธภิาพการทํางานทีกํ่าหนดไวอ้ย่างเฉพาะในใบเสนอราคา
หรอืขอ้เสนอของผูข้าย การรับประกันหรอืการประกันอืน่ๆ ทัง้หมดนอกเหนือจากกรรมสทิธิ ์ ไม่วา่โดยชดัแจง้หรอืโดยนัย 
รวมไปถงึการรับประกันดา้นสภาพการใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชยแ์ละความเหมาะสมสําหรับวัตถปุระสงคเ์ฉพาะจะไมร่วมอยูใ่นสั
ญญา  

 
4. กรรมสทิธิแ์ละความเสีย่งของการสูญเสยี 

กรรมสทิธิแ์ละความเสีย่งของการสญูเสยีหรอืความเสยีหายของผลติภัณฑจ์ะถูกสง่ตอ่ไปยังผูซ้ ือ้ตามขอ้กําหนดในการขนสง่ทีไ่ด ้
ใหไ้ว ้ หากไมม่ขีอ้กําหนดเหลา่นี้ 
กรรมสทิธิแ์ละความเสีย่งของการสญูเสยีหรอืความเสยีหายจําถกูสง่ต่อไปยังหน่วยงานการจัดสง่ INCOTERMS EXW 
ของนอรด์สนั (สถานทีจั่ดสง่ใหเ้รยีกวา่ “จุดขนถา่ย”)  
ผูซ้ ือ้จะประกันภัยผลติภัณฑต์ามราคาขายเต็มโดยนอรด์สนัมชีือ่เป็นผูร้ับประโยชน ์ 
เวน้แตจ่ะมกีารยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนอรด์สนั นอรด์สนัไมม่ภีาระผูกพันใดๆ ในการจัดหาการประกันภัยใหกั้บผูซ้ ือ้ 

 
5. ความลา่ชา้ในการดําเนนิการ การเปลีย่นแปลงกฎหมาย วันทีจั่ดสง่ทีจั่ดเตรยีมโดยนอรด์สนัเป็นวันทีจั่ดสง่โดยประมาณ 

และนอรด์สนัจะใชค้วามพยายามเชงิพาณชิยอ์ยา่งเหมาะสมเพือ่ทีจ่ะจัดสง่ภายในวันทีร่ะบุไว ้ 
นอรด์สนัจะไมล่ะเมดิสญัญาหรอืมคีวามรับผดิสําหรับค่าใชจ่้าย ความสญูเสยี ความเสยีหาย หรอืค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 
ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีเ่กดิจากความล่าชา้ในการดําเนนิการ หรอืการดําเนนิการไมสํ่าเร็จ 
เนื่องจากสาเหตทุีอ่ยูน่อกเหนือความควบคมุ รวมไปถงึขอ้พพิาททางแรงงาน น้ําทว่ม ไฟไหม ้ ความลา่ชา้ในการขนสง่ 
การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ขอ้บังคับ หรอืปัจจัยทางการเมอืง การไม่สามารถหาวัสดไุด ้
การทําการหรอืการไม่ทําการของผูซ้ือ้ หรอืการชํารุดของอปุกรณ์ในการผลติ  ในกรณีทีเ่กดิความล่าชา้ดังกล่าว 
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วันทีจั่ดสง่และขอ้กําหนดตามสัญญาทีไ่ดร้ับผลกระทบอืน่ๆ 
จะไดร้ับการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับผลกระทบจากความลา่ชา้นัน้ๆ   

 
หากมกีารเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ขอ้บังคับ หรอืปัจจัยทางการเมอืงซึง่มผีลทําใหวั้สด ุ ผลติภัณฑ ์ หรอืสว่นประกอบ/วัตถดุบิ 
มรีาคาสงูขึน้ นอรด์สันจะทําเอกสารแจง้การเปลีย่นแปลงราคาใหผู้ซ้ ือ้ทราบ ทัง้ราคาของผลติภัณฑดั์งกลา่ว 
และผลติภัณฑท์ีม่กีารสัง่ซือ้ไปแลว้แตยั่งไมไ่ดทํ้าการสง่มอบ  
การเปลีย่นแปลงราคาจะแสดงราคาตน้ทนุโดยตรงเทา่นัน้และจะไมร่วมถงึการบวกกําไรสําหรับนอรด์สนั 

  
6. ขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์ ผูซ้ือ้ยอมรับว่าขอ้มูล เชน่ ขอ้มลูจําเพาะ แผนภาพ ซอฟตแ์วร ์ และขอ้มลูของนอรด์สัน 

(รวมไปถงึการออกแบบ รายงาน เอกสารของซอฟตแ์วร ์ คูม่อื รุ่น ขอ้มลูกระบวนการ และอืน่ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกัน) 
ซึง่เปิดเผยแกผู่ซ้ ือ้โดยนอรด์สัน และมขีอ้มลูทีเ่ป็นความลับหรอืเป็นกรรมสทิธิ ์
ไมว่า่จะมเีครือ่งหมายหรอืไมม่เีครือ่งหมายหรอืไดร้ับการระบวุ่าเป็นกรรมสทิธิห์รอืเป็นความลับหรอืไม ่
จะตอ้งไดร้ับการรักษาเป็นความลับโดยผูซ้ือ้ดว้ยมาตรการควบคมุและการปกป้องตามทีผู่ซ้ ือ้จะใชกั้บขอ้มลูกรรมสทิธิข์องตนเองเ
ป็นอย่างนอ้ย แตจ่ะตอ้งไมต่ํ่ากว่าระดับการควบคมุทีส่มเหตุสมผลไม่วา่ในกรณีใดๆ  
ขอ้มลูดังกล่าวจะตอ้งถกูใชง้านโดยผูซ้ือ้เพือ่ปฏบัิตติามภาระผูกพันในสญัญาเท่านัน้ และจะตอ้งไมถ่กูทําสําเนา เปิดเผยต่อผูอ้ืน่ 
หรอืใชใ้นลักษณะอืน่ๆ โดยไม่มกีารอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของนอรด์สนั  ภาระผูกพันเหลา่นี้จะไมม่ผีลบังคับใชกั้บขอ้มลู 
(a) ทีอ่ยูใ่นหรอืเขา้ไปสูโ่ดเมนสาธารณะโดยไมล่ะเมดิขอ้ตกลงนี้ (b) 
ไดร้ับมาโดยชอบดว้ยกฎหมายและไมใ่ชแ่บบเป็นความลับโดยผูซ้ือ้จากบคุคลทีส่ามอันเป็นผลสบืเนื่องจากขอ้ตกลงนี้ 
เมือ่บคุคลทีส่ามดังกลา่วไมถ่กูหา้มเปิดเผยขอ้มลูดังกล่าวแกผู่ซ้ ือ้โดยภาระผูกพันดา้นการมอบหมายหรอืทางสัญญา หรอื (c) 
ไดร้ับการพัฒนาขึน้โดยผูซ้ ือ้โดยอสิระและโดยไมม่ปีระโยชน์จากขอ้มลูทีไ่ดร้ับจากนอรด์สนัตามทีกํ่าหนดโดยหลักฐานทางเอกส
าร  ผูซ้ ือ้จะตอ้งสง่คนืหรอืทําลายเอกสาร สําเนา บันทกึ หรอืสือ่อืน่ๆ ทัง้หมด (ไมว่่าเป็นกระดาษหรอืรูปแบบอเิล็กทรอนกิส)์ 
ทีม่สีว่นหนึง่ของขอ้มลูทีเ่ป็นความลับหรอืเป็นกรรมสทิธิต์ามคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรของนอรด์สนั 
และจะรับรองตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไดก้ระทําการสง่คอืหรอืทําลายขอ้มลูแลว้  
ขอ้จํากัดและภาระผูกพันทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลูทีเ่ป็นความลับหรอืเป็นกรรมสทิธิข์อนอรด์สนัจะหมดอายเุจ็ด (7) 
ปีหลังการจัดสง่ผลติภัณฑภ์ายใตส้ญัญานี้ 

 
7. การละเมดิสทิธบิตัร นอรด์สนัตกลงคุม้ครองผูซ้ ือ้จากและต่อการกล่าวอา้ง การเรยีกรอ้ง 

และการฟ้องรอ้งทัง้หมดทีอ่งิจากขอ้กลา่วหาว่าผลติภัณฑท์ีอ่อกแบบและผลติโดยนอรด์สนัทําใหเ้กดิการละเมดิสทิธบัิตรเครือ่งมื
อ หากนอรด์สนั (a) ไดร้ับแจง้อย่างทันทสํีาหรับการแสดงสทิธิข์องขอ้กลา่วหาดังกลา่ว (b) 
ไดร้ับมอบอํานาจใหสู้ค้ดขีองขอ้กลา่วหาดังกลา่ว และ (c) 
ไดร้ับขอ้มลูและความชว่ยเหลอืทีส่มเหตสุมผลสําหรับการสูค้ดขีองขอ้กลา่วหาดังกลา่ว  เมือ่ไดร้ับแจง้การละเมดิสทิธบัิตร 
ตามตัวเลอืกของนอรด์สนัและโดยทีผู่ซ้ ือ้ไมม่คีา่ใชจ่้าย นอรด์สนัขอสงวนสทิธิใ์นการ 

 
(i) จัดหาสทิธิใ์หผู้ซ้ ือ้ใชง้านผลติภัณฑต์อ่ไป   
(ii) ทดแทนผลติภัณฑท์ีทํ่าใหเ้กดิการละเมดิดว้ยผลติภัณฑท์ีไ่ม่มกีารละเมดิ และ/หรอื 
(iii) ดัดแปลงผลติภัณฑท์ีทํ่าใหเ้กดิการละเมดิ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้ใชง้านผลติภัณฑต์อ่ไปได ้

 
นอรด์สนัไมย่อมรับต่อความรับผดิสําหรับการละเมดิสทิธบัิตรของวธิกีาร และ/หรอืกระบวนการ 
หรอืสําหรับการละเมดิสทิธบัิตรทีคุ่ม้ครองเครือ่งใชท้ีผ่ลติหรอืสรา้งขึน้จากผลติภัณฑไ์ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่หรอืทัง้หมด 
สบืเนื่องจากผลติภัณฑท์ีผ่ลติตามการออกแบบทีเ่สนอโดยผูซ้ ือ้ ผูซ้ ือ้ตกลงทีจ่ะคุม้ครองนอรด์สนัต่อการกลา่วอา้ง การเรยีกรอ้ง 
และการฟ้องรอ้งทัง้หมดทีดํ่าเนนิการต่อการละเมดิทีก่ลา่วหาผูข้าย 
 
ขอ้ 7 นี้เป็นความรับผดิชอบต่อการเยยีวยาในดา้นการละเมดิสทิธบัิตรทีผู่ซ้ ือ้มตีอ่นอรด์สนัทัง้หมด 

  
8. การยกเลกิและการสง่คนืของผลติภณัฑท์ีผ่ลติตามส ัง่และ/หรอืผลติภณัฑท์ีม่งีานวศิวกรรมแบบกําหนดเอง  

ผูซ้ือ้สามารถยกเลกิการซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติตามสัง่ และ/หรอืผลติภณัฑท์ีม่งีานวศิวกรรมแบบกําหนดเองได ้
โดยสง่การแจง้การยกเลกิเป็นลายลักษณ์อักษรใหแ้กน่อรด์สันกอ่นการจัดสง่ผลติภัณฑแ์ละนอรด์สนัอนุมัตกิารยกเลกิดังกลา่วเป็
นลายลักษณ์อักษร  ในกรณีทีก่ารยกเลกิผลติภัณฑไ์ดร้ับการอนุมัต ิ
ผูซ้ ือ้จะตอ้งชําระเงนิคา่ผลติภัณฑท์ีผ่ลติไปแลว้หรอืกําลังผลติ รวมทัง้คา่วัตถดุบิ อุปกรณ์ วศิวกรรม การดําเนนิการ 
การสง่วัตถดุบิคนืสต็อก และคา่ใชจ่้ายในการผลติทัง้ทางตรงและทางออ้มทีเ่กดิขึน้กับนอรด์สนัทัง้หมด  
ผูซ้ ือ้ไมม่สีทิธิส์ง่คนืผลติภัณฑท์ีผ่ลติตามสัง่ และ/หรอืผลติภัณฑท์ีม่งีานวศิวกรรมแบบกําหนดเอง 

 
 การยกเลกิและการสง่คนืของผลติภัณฑม์าตรฐาน  ผูซ้ ือ้สามารถยกเลกิการซือ้ผลติภัณฑม์าตรฐานได ้

โดยสง่การแจง้การยกเลกิเป็นลายลักษณ์อักษรใหแ้กน่อรด์สันกอ่นการจัดสง่ผลติภัณฑแ์ละนอรด์สนัอนุมัตกิารยกเลกิดังกลา่วเป็
นลายลักษณ์อักษร  ผูซ้ ือ้สามารถสง่คนืผลติภัณฑม์าตรฐานได ้
โดยสง่การแจง้การสง่คนืเป็นลายลกัษณ์อักษรใหแ้กน่อรด์สนักอ่นการจัดสง่คนืผลติภัณฑ ์



4 
 

และนอรด์สนัจะเป็นผูต้ดัสนิใจอนุมัตกิารยกเลกิดังกลา่วเป็นลายลกัษณ์อักษรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  
ในกรณีทีก่ารยกเลกิหรอืการสง่คนืผลติภัณฑม์าตรฐานไดร้ับการอนุมัต ิ ผูซ้ ือ้จะตอ้งจ่ายค่าขนสง่ในการสง่คนื 
พรอ้มทัง้ค่าสง่คนืสต็อกและคา่ใชจ่้ายในการดําเนนิการ เป็นเงนิ (a) 20 ดอลลารส์หรัฐ 
(หรอืสกลุเงนิทอ้งถิน่ในจํานวนทีเ่ทยีบเทา่กับ) หรอื (b) 20% ของราคาสัง่ซือ้เดมิของนอรด์สนั (ไมจํ่ากัดจํานวนสงูสดุ) 
โดยขึน้กับว่าอย่างไหนมคี่ามากกวา่  ผลติภัณฑท์ีส่ง่คนืทัง้หมดตอ้งไมถู่กใชง้าน อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ไมเ่สยีหาย 
และถกูสง่คนืในบรรจุภัณฑเ์ดมิ และผูซ้ ือ้จะตอ้งทําตามคําแนะนําในการสง่คนืของนอรด์สนัทัง้หมด   

 
9. การบรรจหุบีหอ่และการขนสง่  

ผลติภัณฑจ์ะไดร้ับการบรรจุหบีหอ่ตามแนวทางปฏบัิตติามเชงิพาณชิยม์าตรฐานสําหรับการจัดสง่ภายในประเทศและระหวา่งประเ
ทศโดยไมม่คี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิสําหรับผูซ้ ือ้  การบรรจุภัณฑแ์บบพเิศษหรอืตามสัง่อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ  
ผูซ้ ือ้จะชําระค่าขนสง่ทัง้หมด  ในกรณีทีไ่มม่คํีาสัง่จําเพาะ นอรด์สนัจะเป็นผูเ้ลอืกผูใ้หบ้รกิารจัดสง่  เมือ่เกีย่วขอ้ง 
ผูซ้ ือ้จะตอ้งจัดหามาซึง่พืน้ทีร่ะวางเรอืและการประกันภัยทางทะเล 

 
10. การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั  

ผลติภัณฑไ์ดร้ับการผลติตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับทีบั่งคับใชข้องประเทศทีผ่ลติภัณฑถ์กูผลติ 
ซึง่กฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับมผีลบังคับใช ้ ณ เวลาของการผลติ  
การปฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชง้านผลติภัณฑเ์ป็นความรับผดิชอบของผูซ้ือ้ 

 
11. การนําเขา้และการสง่ออก  

ผูซ้ือ้จะเป็นผูร้ับผดิชอบในการจัดเตรยีมและการชําระเงนิสําหรับใบอนุญาตนําเขา้ทัง้หมดทีจํ่าเป็นสําหรับการนําเขา้ผลติภัณฑทั์ง้
จากและไปยังจุดขนถ่าย 
และการจัดเตรยีมและการชําระเงนิสําหรับใบอนุญาตสง่ออกทัง้หมดทีจํ่าเป็นสําหรับการสง่ออกผลติภัณฑจ์ากจุดขนถา่ย  
นอรด์สนัจะเป็นผูร้ับผดิชอบในการจัดเตรยีมและการชําระเงนิสําหรับใบอนุญาตสง่ออกทัง้หมดทีจํ่าเป็นต่อการจัดสง่ผลติภัณฑไ์ป
ยังจุดขนถา่ย  
แตล่ะฝ่ายจะตอ้งใหข้อ้มลูทีส่มเหตสุมผลตามทีร่อ้งขอโดยอกีฝ่ายเพือ่อํานวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตทีจํ่าเป็น  
ผูซ้ ือ้เป็นตัวแทนและรับประกันกับนอรด์สนัวา่ (a) ขอ้มลูทัง้หมดทีผู่ซ้ ือ้ใหกั้บนอรด์สนั 
รวมทัง้ขอ้มูลเกีย่วกับสถานทีตั่ง้และจุดประสงคใ์นการใชง้านผลติภัณฑนั์น้สมบรูณ์และถกูตอ้ง และ (b) 
ผลติภัณฑแ์ละขอ้มูลและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งจะไมถู่กสง่ออก สง่ออกซ้ํา หรอืถา่ยโอนไปยังประเทศ บคุคลหรอืหน่วยงานอืน่ 
หรอืถกูใชเ้พือ่จุดประสงคใ์ดๆ อันขัดต่อกฎหมายหรอืขอ้บังคับทีเ่กีย่วกับการนําเขา้ การสง่ออก หรอืการคา้ (เรยีกรวมว่า 
“กฎหมายการคา้”)  ผูซ้ ือ้เป็นตัวแทนและรับประกันวา่ การคา้ขายนี้ไมอ่ยูภ่ายใตก้ารคว่ําบาตรหรอืขอ้จํากัดใดๆ 
ภายใตก้ฎหมายการคา้ซึง่หา้ม ลงโทษ หรอืสัง่การใหม้เีงือ่นไขพเิศษสําหรับการคา้ขายดังกลา่ว 
รวมทัง้ตามอํานาจของผูบั้งคับบัญชา เจา้หนา้ที ่ พนักงาน ผูถ้อืหุน้ หรอืบคุคลทีค่ลา้ยคลงึกัน 
และผูซ้ือ้ตกลงว่าจะแจง้ใหน้อรด์สนัทราบอย่างทันทว่งทเีป็นลายลักษณ์อักษร 
หากผูซ้ือ้อยูภ่ายใตก้ารคว่ําบาตรหรอืขอ้จํากัดดังกลา่ว  
ผูซ้ ือ้ตกลงว่าจะแจง้ใหน้อรด์สันทราบอย่างทันทว่งทเีป็นลายลักษณ์อักษร หากผูซ้ือ้มเีหตผุลทีจ่ะเชือ่วา่ผลติภัณฑใ์ดๆ 
จะถกูใชห้รอือาจถกูใชใ้นลักษณะทีอ่าจขัดต่อกฎหมายการคา้  ผูซ้ือ้จะรับรองความปลอดภัยและปกป้องนอรด์สนัและผูบ้รหิาร 
เจา้หนา้ที ่ พนักงาน ผูร้ับเหมา ตัวแทน และหรอืบุคคลทีค่ลา้ยคลงึกันของนอรด์สนัจากและต่อการกล่าวอา้ง การเรยีกรอ้ง 
ความสญูเสยี การลงโทษ คา่ปรับ คา่ธรรมเนียม (รวมทัง้คา่ธรรมเนียมของทนายความตามสมควร) และหนี้สนิอืน่ๆ (รวมเรยีกว่า 
“ความสญูเสยี”) ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกดิจากการทีผู่ซ้ ือ้ไม่ทําตามขอ้ 11  

 
12. การประกนั  ผูซ้ือ้จะตอ้งรับผดิชอบตอ่การทําการประกันความรับผดิชอบทางการคา้ท่ัวไปและการประกันอืน่ๆ 

ทีเ่หมาะสมในแตล่ะกรณี (เชน่ ความผดิพลาดและการละเลย การชดเชยใหกั้บคนงาน ถา้ม)ี 
ดว้ยวงเงนิประกันทีเ่หมาะสมและตอ้งทํากับบรษัิทประกันทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่มขีอ้จํากัดของนโยบายทีค่รอบคลมุต่อลักษณะโดยปกต ิ
ขอบเขต และปรมิาณของกจิกรรมทางธรุกจิของผูซ้ ือ้อย่างเพยีงพอ  หากมกีารรอ้งขอ 
ผูซ้ ือ้จะตอ้งจัดหาหลักฐานการประกันดังกล่าวใหกั้บนอรด์สนั 

 
13. กฎหมายทีกํ่ากบัดแูล  

สญัญาจะไดร้ับการตคีวามภายใตแ้ละกํากับโดยกฎหมายของเขตอํานาจการลงทะเบยีนทางกฎหมายของนอรด์สนั 
โดยไมจํ่าเป็นทีจ่ะตอ้งเกีย่วขอ้งกับขอ้ขัดแยง้ของกฎหมายทีม่มีากอ่นแลว้ 
อนุสัญญาวา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งประเทศของสหประชาชาต ิ (CISG) ไมม่ผีลตอ่สญัญา การฟ้องรอ้งทางกฎหมาย 
การกระทํา หรอืการดําเนนิคด ี
ทีเ่กดิขึน้จากสัญญาจะถกูดําเนนิการในศาลทีอ่ยูใ่นเขตอํานาจการลงทะเบยีนทางกฎหมายของนอรด์สนัเท่านัน้ 
และแตล่ะฝ่ายจะตอ้งยืน่เรือ่งและดําเนนิการดังกลา่วในเขตอํานาจศาลนัน้เทา่นัน้  สญัญาไดถ้กูจัดทําขึน้ในหลายภาษา 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีม่ขีอ้ขัดแยง้หรอืความหมายกํากวม ใหใ้ชส้ัญญาในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมรกิา) 
ในการบังคับใชแ้ละมอํีานาจสัง่การ 
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14. การจํากดัความรบัผดิ  ทัง้นอรด์สนัและผูซ้ ือ้จะมคีวามรับผดิ ไม่วา่จะเกดิขึน้ภายใตส้ญัญา การละเมดิ (รวมถงึการละเลย) 
ความรับผดิทีเ่คร่งครัด การจ่ายคา่ชดเชยความเสยีหาย การทําผดิต่อการรบัประกัน หรอืการสญูเสยีผลกําไรทีค่าดการณ์ไว ้
การสญูเสยีเนื่องจากการปิดทํางานของโรงงาน การไมส่ามารถดําเนนิงานไดห้รอืคา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้ 
ตน้ทนุของเงนิ การสญูเสยีการใชง้านเครือ่งมอื ทนุหรอืรายได ้
หรอืสําหรับการสญูเสยีหรอืความเสยีหายทางเศรษฐกจิหรอืผลพวงทีต่ามมาใดๆ ทัง้ทีค่าดการณ์ไดแ้ละคาดการณ์ไมไ่ด ้  

 
การรับผดิสงูสดุทีเ่กดิขึน้ภายใตห้รอืเกีย่วกับสัญญาสําหรับนอรด์สนัจะตอ้งไมเ่กนิราคาจรงิของผลติภัณฑท์ีผู่ซ้ ือ้ไดจ่้ายใหกั้บนอร์
ดสนัตัง้แตม่กีารออกสญัญา ไมว่า่จะเกดิภายใตส้ญัญา การละเมดิ (รวมถงึการละเลย) ความรับผดิทีเ่คร่งครัด 
การจ่ายคา่ชดเชยความเสยีหาย การทําผดิต่อการรับประกัน หรอืกรณีอืน่ๆ   
 
ขอ้จํากัดในการรับผดิกอ่นหนา้นี้จะมผีลบังคับใชอ้ยา่งสงูสดุเทา่ทีก่ฎหมายจะอนุญาต 

 
15. สญัญาทีส่มบรูณ์;การสละสทิธิ ์ การเป็นโมฆะเป็นบางสว่น ไมม่บีคุคลทีส่ามไดร้บัผลประโยชน ์ ฯลฯ  

สญัญาคอืคําแถลงของขอ้ตกลงทีส่มบรูณ์ ถอืเป็นสิน้สดุ 
และเป็นขอ้ตกลงเฉพาะระหวา่งผูซ้ ือ้และนอรด์สนัสําหรับการซือ้และขายผลติภัณฑ ์ ขอ้ตกลง ความเขา้ใจ 
และถอ้ยแถลงกอ่นหนา้หรอืทีเ่กดิในชว่งเวลาเดยีวกัน ไมว่่าทางวาจาหรอืเป็นลายลักษณ์อักษร จะถกูผนวกรวมไวใ้นขอ้ตกลงนี้  
สญัญาจะตอ้งไม่ไดร้ับการแปรผัน เสรมิ รับรอง หรอืตคีวามดว้ยการตกลงกันทีเ่กดิขึน้กอ่นหนา้นี้ระหวา่งทัง้สองฝ่าย 
หรอืดว้ยวธิธีรรมเนียมทางศลุกากรหรอืธรรมเนียมทางการคา้  การดัดแปลงหรอืเพิม่เตมิในสญัญาจะไมผู่กมัดนอรด์สนั 
เวน้แตจ่ะเป็นลายลักษณ์อักษรและไดร้ับการลงนามโดยตัวแทนทีม่อํีานาจของนอรด์สนั  
หากมขีอ้กําหนดใดในสญัญาหรอืการทําตามขอ้กําหนดของสัญญาต่อคู่สญัญาฝ่ายใดหรอืสถานการณ์ใดทีถ่อืวา่เป็นโมฆะหรอืไม่
มผีลบังคับ (a) ใหต้คีวามขอ้กําหนดนัน้ใหม้ผีลกระทบต่อเจตนาเดมิของทกุฝ่ายใหใ้กลเ้คยีงทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้
เพือ่ใหก้ารคา้ขายนัน้ๆ เสร็จสิน้ลงไดอ้ยา่งสมบรูณ์ทีส่ดุ และ (b) การทําตามขอ้กําหนดอืน่ๆ 
ทีเ่หลอืของสัญญาตอ่คูส่ัญญาฝ่ายใดหรอืสถานการณ์ จะไมม่ผีล  
ไมม่กีารสละสทิธิใ์นการทําตามขอ้กําหนดในสัญญาโดยคู่สญัญาฝ่ายใดทีม่ผีลบังคับ 
เวน้แตจ่ะมกีารดําเนนิการอยา่งชดัแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรและเซ็นชือ่โดยคู่สญัญาฝ่ายนัน้ ไมม่กีารไมทํ่า การทําล่าชา้ สทิธิ ์
การเยยีวยา อํานาจ หรอืสทิธปิระโยชนพ์เิศษใดๆ ทีเ่กดิจากสัญญาโดยคู่สญัญาทีถ่อืเป็นหรอืจะถูกตคีวามว่าเป็นการสละสทิธิไ์ด ้
ไมม่กีารใชส้ทิธิใ์ดๆ หรอืสว่นใดสว่นหนึง่ การเยยีวยา อํานาจ 
หรอืสทิธปิระโยชนพ์เิศษภายใตส้ญัญาโดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ทีจ่ะขัดขวางการใชส้ทิธิ ์ การเยยีวยา อํานาจ 
หรอืสทิธปิระโยชนพ์เิศษ  ไม่มบีคุคลทีส่ามไดร้ับผลประโยชนจ์ากสญัญานี้  
ความสมัพันธร์ะหวา่งคูส่ัญญาทัง้สองฝ่ายเป็นของคู่สญัญาแตล่ะฝ่ายอย่างอสิระ ไมม่ขีอ้ความใดๆ 
ในสญัญานี้ทีจ่ะถกูตคีวามวา่เป็นการสรา้งตัวแทน หุน้สว่น การร่วมทนุ หรอืการร่วมลงทนุทางธรุกจิในรูปแบบใดๆ การจา้งงาน 
หรอืความสมัพันธซ์ึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการมอบความไวว้างใจระหวา่งคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย 
และคู่สญัญาแตล่ะฝ่ายจะไมม่อํีานาจในการทําสญัญาหรอืผูกมัดคูส่ญัญาอกีฝ่ายในลักษณะใดๆ ก็ตาม 

 
16. การจดัทํา  เวน้แตจ่ะระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน่ (a) คําว่า “รวมทัง้” และ “รวมถงึ” หมายความว่า 

โดยไมม่ขีอ้จํากัดทางเหตุผลทีจ่ะตอ้งแจกแจง (b) การอา้งองิถงึเอกพจนจ์ะรวมถงึสิง่เดยีวกันในรูปพหพูจน ์
และในทางกลับกันดว้ย และ (c) การอา้งองิถงึ “วัน” เป็นการอา้งองิถงึวันตามปฎทินิ  

 
17. การมอบหมาย; ผูส้บีทอดและผูร้บัมอบหมาย  

ผูซ้ือ้จะตอ้งไมม่อบหมายสทิธิห์รอืกระจายอํานาจของพันธะผูกพันภายใตส้ญัญาโดยทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาตจากนอรด์สนัเป็นลายลัก
ษณ์อักษร  การมอบหมายหรอืกระจายอํานาจโดยเจตนาทีฝ่่าฝืนต่อขอ้กําหนดนี้ไมม่ผีลและถอืเป็นโมฆะ  
ไมม่กีารมอบหมายหรอืกระจายอํานาจทีจ่ะชว่ยบรรเทาพันธะผูกพันของผูซ้ือ้ทีม่ภีายใตส้ญัญาได ้ 
สญัญาผูกมัดและจะมผีลบังคับเพือ่ผลประโยชน์ของคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายและผูส้บืทอดและผูร้ับมอบหมายทีไ่ดร้ับอนุญาต  

   
[เง ือ่นไขเพ ิม่เตมิสาํหรบัการขายผลติภณั ฑเ์ฉพาะกลุม่จะเร ิม่จากหนา้ถดัไป] 
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เงือ่นไขการขายเสรมิเฉพาะกลุม่ผลติภณัฑ ์
 

ระบบการเคลอืบผวิทางอตุสาหกรรม 
(ใชก้บัยานยนต ์การเคลอืบผวิและการอบตูค้อนเทนเนอร ์การตกแตง่ข ัน้สุดทา้ยดว้ยของเหลว 

การเคลอืบผวิแบบผง และกลุม่ผลติภณั ฑส์ารผนกึ) 
 

สําหรบัผลติภณั ฑเ์คลอืบผวิทางอุตสาหกรรมท ั�งหมด 
 

แทรกขอ้ความตอ่ไปน ี�แทนทีป่ระโยคแรกของขอ้ที ่2  ราคา-การช ําระเงนิ ของ  
เง ือ่นไขการขายท ัว่ไป – ท ัว่โลก  

 
ราคา-การชําระเงนิ  เวน้แตจ่ะระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน่ และขึน้อยู่กับเครดติทีอ่นุมัตโิดยนอรด์สนั เงือ่นไขในการชําระเงนิคอื 
 
 มลูคา่ส ัง่ซือ้:  1 - 25,000 ดอลลารส์หรัฐฯ 
 ระยะเวลาการชําระเงนิ:  100% ถงึกําหนดสามสบิ (30) วันสทุธนัิบจากวันทีจั่ดสง่ 
 
 มลูคา่ส ัง่ซือ้:  25,001-50,000 ดอลลารส์หรัฐฯ 
 ระยะเวลาการชําระเงนิ:  50% ถงึกําหนดดว้ยคําสัง่ซือ้ 
      50% ถงึกําหนดสามสบิ (30) วันสทุธนัิบจากวันทีจั่ดสง่   
 
 มลูคา่ส ัง่ซือ้:  50,001 ดอลลารส์หรัฐฯ ขึน้ไป 
 ระะยเวลาการชําระเงนิ:  40% ถงึกําหนดดว้ยคําสัง่ซือ้ 
      40% ถงึกําหนด ณ กระบวนการจัดเตรยีม 
      20% ถงึกําหนดหกสบิ (60) วันสทุธนัิบจากวันทีจั่ดสง่ 

 
 

สําหรบัผลติภณัฑย์านยนตแ์ละสารผนกึ 
 

แทรกขอ้ความตอ่ไปน ี�แทนทีว่รรคแรกของขอ้ที ่3  การรบัประกนั ของ 
เง ือ่นไขการขายท ัว่ไป – ท ัว่โลก 

 
 นอรด์สนัรับประกันว่าผลติภัณฑ ์ เมือ่ตดิตัง้ ใชง้าน และบํารุงรักษาตามคําแนะนําในการตดิตัง้ การใชง้าน การบํารุงรักษา 

การจัดเก็บ และคําแนะนําอืน่ๆ จะปราศจากขอ้บกพร่องในวัสดแุละคุณภาพงานเป็นเวลาสอง (2) ปีนับจากวันทีจั่ดสง่  
การรับประกันนี้ครอบคลมุผูซ้ ือ้เดมิหรอืผูใ้ชป้ลายทางในกรณีทมีกีารโอนกรรมสทิธิข์องผลติภัณฑใ์หมห่รอืไม่ผา่นการใชง้านแลว้
ทีเ่กดิขึน้ผา่นระบบ O.E.M. หรอืผูจั้ดจําหน่ายอย่างเป็นทางการของนอรด์สนั วัสดทุีเ่สือ่มตามปกต ิ ใชแ้ลว้หมดไป 
และวัสดขุองอืน่ๆ ทีเ่ชือ่มตอ่หรอืตดิกับวัสดจุ่ายหรอืวัสดุทําความสะอาดไม่อยูใ่นการรับประกันนี้   

 
ชิน้สว่นทีซ่ือ้โดยหรอืในนามของนอรด์สนัจากผูจั้ดจําหน่ายสว่นประกอบบคุคลทีส่ามไมค่รอบคลมุโดยการรับประกันดังกลา่ว 
และผูซ้ือ้อาจตอ้งทําการรอ้งเรยีนการรับประกันโดยตรงกับผูผ้ลติสว่นประกอบนัน้ๆ 

 
สําหรับผลติภัณฑเ์คลอืบผวิตูค้อนเทนเนอรแ์ละตกแตง่ขัน้สดุทา้ยดว้ยของเหลว 

 
แทรกขอ้ความตอ่ไปน ี�แทนทีว่รรคแรกของขอ้ที ่3  การรบัประกนั ของ  

เง ือ่นไขการขายท ัว่ไป – ท ัว่โลก 
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นอรด์สนัรับประกันว่าผลติภัณฑ ์ เมือ่ตดิตัง้ ใชง้าน และบํารุงรักษาตามคําแนะนําในการตดิตัง้ การใชง้าน การบํารุงรักษา 
การจัดเก็บ และคําแนะนําอืน่ๆ จะปราศจากขอ้บกพร่องในวัสดแุละคุณภาพงานเป็นเวลาหนึง่ (1) ปีนับจากวันทีจั่ดสง่  
การรับประกันนี้ครอบคลมุผูซ้ ือ้เดมิหรอืผูใ้ชป้ลายทางในกรณีทมีกีารโอนกรรมสทิธิข์องผลติภัณฑใ์หมห่รอืไม่ผา่นการใชง้านแลว้ที่
เกดิขึน้ผ่านระบบ O.E.M. หรอืผูจั้ดจําหน่ายอย่างเป็นทางการของนอรด์สนั วัสดุทีเ่สือ่มตามปกต ิใชแ้ลว้หมดไป และวัสดุของอืน่ๆ 
ทีเ่ชือ่มต่อหรอืตดิกับวัสดุจ่ายหรอืวัสดทํุาความสะอาดไมอ่ยูใ่นการรับประกันนี้   
 
ชิน้สว่นทีซ่ือ้โดยหรอืในนามของนอรด์สนัจากผูจั้ดจําหน่ายสว่นประกอบบคุคลทีส่ามไมค่รอบคลมุโดยการรับประกันดังกลา่ว 
และผูซ้ือ้อาจตอ้งทําการรอ้งเรยีนการรับประกันโดยตรงกับผูผ้ลติสว่นประกอบนัน้ๆ 

 
สําหรบัผลติภณัฑเ์คลอืบผวิแบบผง 
 

แทรกขอ้ความตอ่ไปน ี�แทนทีว่รรคแรกของขอ้ที ่3  การรบัประกนั ของ  
เง ือ่นไขการขายท ัว่ไป – ท ัว่โลก 

 
ผลติภณัฑม์าตรฐาน  นอรด์สนัรับประกันวา่ผลติภัณฑ ์ เมือ่ตดิตัง้ ใชง้าน และบํารุงรักษาตามคําแนะนําในการตดิตัง้ การใชง้าน 
การบํารุงรักษา การจัดเก็บ และคําแนะนําอืน่ๆ จะปราศจากขอ้บกพร่องในวัสดุและคณุภาพงานเป็นเวลาหนึง่ (1) ปีนับจากวันทีจั่ดสง่  
การรับประกันนี้ครอบคลมุผูซ้ ือ้เดมิหรอืผูใ้ชป้ลายทางในกรณีทมีกีารโอนกรรมสทิธิข์องผลติภัณฑใ์หมห่รอืไม่ผา่นการใชง้านแลว้ทีเ่กิ
ดขึน้ผา่นระบบ O.E.M. หรอืผูจั้ดจําหน่ายอย่างเป็นทางการของนอรด์สนั วัสดุทีเ่สือ่มตามปกต ิ ใชแ้ลว้หมดไป และวัสดขุองอืน่ๆ 
ทีเ่ชือ่มต่อหรอืตดิกับวัสดุจ่ายหรอืวัสดทํุาความสะอาดไมอ่ยูใ่นการรับประกันนี้   
 
ชิน้สว่นทีซ่ือ้โดยหรอืในนามของนอรด์สนัจากผูจั้ดจําหน่ายสว่นประกอบบคุคลทีส่ามไมค่รอบคลมุโดยการรับประกันดังกลา่ว 
และลูกคา้อาจตอ้งทําการรอ้งเรยีนการรับประกันโดยตรงกับผูผ้ลติสว่นประกอบนัน้ๆ 

 
ระบบวศิวกรรมมาตรฐาน  นอรด์สนัรับประกันว่าผลติภัณฑ ์เมือ่ตดิตัง้ ใชง้าน และบํารุงรักษาตามคําแนะนําในการตดิตัง้ การใชง้าน 
การบํารุงรักษา การจัดเก็บ และคําแนะนําอืน่ๆ จะปราศจากขอ้บกพร่องในวัสดุและคณุภาพงานเป็นเวลาหนึง่ (1) ปีนับจากวันทีจั่ดสง่  
การรับประกันนี้ครอบคลมุผูซ้ ือ้เดมิหรอืผูใ้ชป้ลายทางในกรณีทมีกีารโอนกรรมสทิธิข์องผลติภัณฑใ์หมห่รอืไม่ผา่นการใชง้านแลว้ทีเ่กิ
ดขึน้ผา่นระบบ O.E.M. หรอืผูจั้ดจําหน่ายอย่างเป็นทางการของนอรด์สนั วัสดุทีเ่สือ่มตามปกต ิ ใชแ้ลว้หมดไป และวัสดขุองอืน่ๆ 
ทีเ่ชือ่มต่อหรอืตดิกับวัสดุจ่ายหรอืวัสดทํุาความสะอาดไมอ่ยูใ่นการรับประกันนี้    
 
ชิน้สว่นทีซ่ือ้โดยหรอืในนามของนอรด์สนัจากผูจั้ดจําหน่ายสว่นประกอบบคุคลทีส่ามไมค่รอบคลมุโดยการรับประกันดังกลา่ว 
และผูซ้ือ้อาจตอ้งทําการรอ้งเรยีนการรับประกันโดยตรงกับผูผ้ลติสว่นประกอบนัน้ๆ 

 
ระบบวศิวกรรมทีส่ร า้งตามส ัง่รวมถงึบธู  นอรด์สนัรับประกันว่าผลติภัณฑ ์ เมือ่ตดิตัง้ ใชง้าน 
และบํารุงรักษาตามคําแนะนําในการตดิตัง้ การใชง้าน การบํารุงรักษา การจัดเก็บ และคําแนะนําอืน่ๆ 
จะปราศจากขอ้บกพร่องในวัสดุและคณุภาพงานสําหรับชว่งเวลาทีกํ่าหนดในการเสนอราคาหรอืขอ้เสนอขายทีเ่ซ็นรับรองโดยนอรด์สั
น  
การรับประกันนี้ครอบคลมุผูซ้ ือ้เดมิหรอืผูใ้ชป้ลายทางในกรณีทีม่กีารโอนกรรมสทิธิข์องผลติภัณฑใ์หมห่รอืไม่ผา่นการใชง้านแลว้ทีเ่กิ
ดขึน้ผา่นระบบ O.E.M. หรอืผูจั้ดจําหน่ายอย่างเป็นทางการของนอรด์สนั วัสดุทีเ่สือ่มตามปกต ิ ใชแ้ลว้หมดไป และวัสดขุองอืน่ๆ 
ทีเ่ชือ่มต่อหรอืตดิกับวัสดุจ่ายหรอืวัสดทํุาความสะอาดไมอ่ยูใ่นการรับประกันนี้   
 
ชิน้สว่นทีซ่ือ้โดยหรอืในนามของนอรด์สนัจากผูจั้ดจําหน่ายสว่นประกอบบคุคลทีส่ามไมค่รอบคลมุโดยการรับประกันดังกลา่ว 
และผูซ้ือ้อาจตอ้งทําการรอ้งเรยีนการรับประกันโดยตรงกับผูผ้ลติสว่นประกอบนัน้ๆ 

 
 
สําหรบัผลติภณัฑอ์บรงัสยีวู ี
 

แทรกขอ้ความตอ่ไปน ี�แทนทีว่รรคแรกของขอ้ที ่3  การรบัประกนั ของ  
เง ือ่นไขการขายท ัว่ไป – ท ัว่โลก 

 
นอรด์สนัรับประกันว่าผลติภัณฑ ์ เมือ่ตดิตัง้ ใชง้าน และบํารุงรักษาตามคําแนะนําในการตดิตัง้ การใชง้าน การบํารุงรักษา 
การจัดเก็บ และคําแนะนําอืน่ๆ จะปราศจากขอ้บกพร่องในวัสดแุละคุณภาพงานเป็นเวลาหา้ (5) 
ปีนับจากวันทีม่กีารเริม่ใชง้านเป็นครัง้แรก 
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ผลติภัณฑต์อ่ไปนี้มรีะยะเวลารับประกันทีแ่ตกตา่งกัน ซึง่ในแตล่ะกรณี การรับประกันจะมผีลเมือ่ผลติภัณฑถ์กูตดิตัง้ ใชง้าน 
และบํารุงรักษาตามคําแนะนําในการตดิตัง้ การใชง้าน การบํารุงรักษา การจัดเก็บ และคําแนะนําอืน่ๆ  
ผลติภัณฑท์ีล่ม้เหลวจะตอ้งถูกสง่คนืในสภาพทีส่มบรูณเ์พือ่รอรับเครดติ 
 
 โคมไฟ - หลอดไฟไมโครเวฟ   หลอดไฟปรอทไมโครเวฟจะไดร้บัประกันเป็นเวลา (a) 8,000 ชั่วโมงของการใชง้าน 
หรอื (b) สามสบิหก (36) เดอืนนับจากวันทีซ่ือ้ ขึน้อยูว่่าเหตกุารณ์ใดมาถงึกอ่น  หลอดไฟเหล็ก แกลเลยีม อนิเดยีม 
ปรอทไมโครเวฟจะไดร้ับประกันเป็นเวลา (a) 6,000 ชั่วโมงของการใชง้าน หรอื (b) สามสบิหก (36) เดอืนนับจากวันทีซ่ือ้ 
ขึน้อยูว่่าเหตกุารณ์ใดมาถงึกอ่น  การเปลีย่นหลอดไฟจะไดร้ับประกันเป็นเวลาเกา้สบิ (90) วันนับจากวันจัดสง่  
นยิามของความลม้เหลวของการรับประกันคอื การลดลงของรังสยีวูทีีเ่ปลง่ออกมา 25% หรอืความลม้เหลวทีจ่ะจุดตดิ  
 
 โคมไฟ - แมกนตีรอนจะไดร้ับประกันเป็นเวลา (a) 3,000 ชั่วโมงของการใชง้าน หรอื (b) สอง (2) ปีนับจากวันทีซ่ือ้ 
ขึน้อยูว่่าเหตกุารณ์ใดมาถงึกอ่น การเปลีย่นหลอดไฟ 
แมกนีตรอนจะไดร้ับประกันเป็นเวลาเกา้สบิ (90) วันนับจากวันจัดสง่   
 
  โคมไฟ - ตวัสะทอ้นแสงจะไดร้ับประกันเป็นเวลาหา้ (5) 
ปีนับจากวันทีซ่ือ้วา่ปราศจากขอ้บกพร่องในคณุภาพงานและจะคงการสะทอ้นแสงไดถ้งึ 90% หรอืมากกวา่   
 
  โคมไฟ - แผงตรวจจบัแสงจะไดร้ับประกันเป็นเวลา (a) สอง (2) ปีนับจากวันทีม่กีารเริม่ใชง้านเป็นครัง้แรก หรอื (b) 
8,000 ชัว่โมงของการใชง้าน ขึน้อยูว่่าเหตกุารณ์ใดมาถงึกอ่น   
 
  ตวัจา่ยไฟฟ้า - เคร ือ่งตรวจจบั RF จะไดร้บัประกนัเป็นเวลา (a) สอง (2) 
ปีนับจากวันทีม่กีารเริม่ใชง้านเป็นครัง้แรก หรอื (b) 8,000 ชัว่โมงของการใชง้าน ขึน้อยูว่่าเหตกุารณ์ใดมาถงึกอ่น   
 
 ตวัจา่ยไฟฟ้า - สายไฟฟ้าจะไดร้ับประกันเป็นเวลา (a) สอง (2) ปีนับจากวันทีม่กีารเริม่ใชง้านเป็นครัง้แรก หรอื (b) 
8,000 ชัว่โมงของการใชง้าน ขึน้อยูว่่าเหตกุารณ์ใดมาถงึกอ่น   
 

โคมไฟและตวัจา่ยไฟฟ้า ส ิง่ของทีใ่ชแ้ลว้หมดไปต่อไปนี้อยูน่อกเหนือความคุม้ครองของการรับประกัน (a) 
ตัวสะทอ้นแสงทีป่ลายสดุ (b) ฟิวสไ์ฟฟ้า และ (c) ไฟระบสุถานะ 

 
 เมือ่เกีย่วขอ้งกับผลติภัณฑอ์บรังสยีวูทัีง้หมด (a) นอรด์สันไมร่ับผดิชอบต่อคณุภาพหรอืการทํางานของสารเคลอืบผวิ สารผนกึ 

หรอืวัสดอุืน่ๆ ทีใ่ชกั้บผลติภัณฑข์องนอรด์สนั และ (b) 
ผูซ้ ือ้ตอ้งสง่คนืผลติภัณฑท์ีล่ม้เหลวเพือ่ประเมนิการรับประกันดว้ยการขนสง่แบบจ่ายล่วงหนา้ 

 
* * * 


