
แถลงสทิธิ�การรับประกนัแบบจํากดัเงื�อนไขจาก
Kingston
ดรูายละเอยีดการรับประกนัทั �งหมดจาก Kingston ไดด้งัตอ่ไปนี� คณุสามารถขา้มไปยงัเนื�อหาที�ตอ้งการไดอ้ยา่ง
รวดเร็วโดยเลอืกหวัขอ้ที�ตอ้งการจากรายการดา้นลา่ง:

ระยะเวลารบัประกนั
บรกิารทางเทคนคิฟรี
ข ั�นตอนการใช้สิทิธ ิ�รบัประกนัและเงื�อนไข
ขอ้สงวนสทิธิ�

Kingston ใหก้ารรับประกนัแกผู่ใ้ชป้ลายทางรายแรกวา่ผลติภณัฑป์ราศจากขอ้บกพรอ่งของสว่นประกอบและการ
ผลติภายใตข้อ้กําหนดและเงื�อนไขที�แจง้ดงัตอ่ไปนี� โดยเป็นไปตามเงื�อนไขและขอ้จํากดัที�กําหนดไวด้า้นลา่ง
Kingston จะดําเนนิการ ภายใตท้างเลอืกและดลุพนิจิเพื�อซอ่ม หรอืเปลี�ยนสว่นหนึ�งสว่นใดของผลติภณัฑน์ี� ซึ�ง
พสิจูนไ์ดว้า่มขีอ้บกพรอ่งจากการผลติ หรอืในวตัถดุบิ ชิ�นสว่นที�ไดรั้บการซอ่ม หรอืผลติภณัฑท์ี�เปลี�ยน จะจัดหาให ้
โดย Kingston ในรปูแบบการแลกเปลี�ยน ทั �งแบบเปลี�ยนกบัผลติภณัฑช์ิ�นใหม ่หรอืเปลี�ยนกบัผลติภณัฑท์ี�ไดรั้บการ
รับรองแลว้ ผลติภณัฑท์ี�ไดรั้บการรับรองแลว้ทั �งหมดไดรั้บการทดสอบเพื�อใหแ้น่ใจวา่สามารถทํางานไดเ้ทยีบ
เทา่กบัผลติภณัฑช์ิ�นใหม ่หาก Kingston ไมส่ามารถซอ่มหรอืเปลี�ยนผลติภณัฑใ์หไ้ด ้บรษัิทจะคนืเงนิ หรอืคนื
เครดติตามมลูคา่ปัจจบุนัของผลติภณัฑนั์�น ๆ ขณะที�มกีารเรยีกรอ้งสทิธิ�การรับประกนัหรอืตามราคาที�จัดซื�อ จะตอ้ง
จัดหาหลกัฐานยนืยนัการจัดซื�อระบวุนัที�เริ�มตน้และสถานที�จัดซื�อเดมิ รวมทั �งรายละเอยีดผลติภณัฑแ์ละราคา

การรับประกนัจํากดัเงื�อนไขนี�ไมค่รอบคลมุความเสยีหายกบัผลติภณัฑท์ี�เกดิขึ�นจากการตดิตั �งไมถ่กูตอ้ง อบุตัเิหตุ
การใชผ้ดิวธิ ีภยัธรรมชาต ิระบบจา่ยไฟขาดหรอืเกดิ ระบบกลไกที�ผดิปกตหิรอืเงื�อนไขแวดลอ้ม รวมทั �งความเสยี
หายจากการแยกสว่นประกอบ ซอ่มแซมหรอืดดัแปลงใด ๆ การรับประกนัแบบจํากดัเงื�อนไขนี�ไมม่ผีลหาก: (i) ไมไ่ด ้
ใชผ้ลติภณัฑต์ามคําแนะนําที�แจง้ไวห้รอื (ii) ไมไ่ดใ้ชผ้ลติภณัฑต์ามวตัถปุระสงคก์ารใชง้าน

การรับประกนัจํากดัเงื�อนไขนี�ไมม่ผีลกบัผลติภณัฑท์ี�มกีารแกไ้ขขอ้มลูบง่ชี�เดมิ มกีารลบหรอืปิดบงัขอ้มลูนี� หรอืมี
การดําเนนิการหรอืบรรจอุยา่งไมถ่กูตอ้ง รวมทั �งผลติภณัฑท์ี�จําหน่ายแบบมอืสองหรอืขายตอ่โดยขดัตอ่ขอ้บงัคบั
ดา้นการสง่ออกของ U.S.A. และของประเทศอื�น

การรับประกนัแบบจํากดัเงื�อนไขนี�ครอบคลมุเฉพาะการซอ่ม เปลี�ยน คนืเงนิหรอืใหเ้ครดติสําหรับผลติภณัฑจ์าก
Kingston ที�มปัีญหาตามที�ระบขุา้งตน้เทา่นั�น Kingston จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ และไมใ่หป้ระกนัตอ่ความเสยีหาย
หรอืการสญูเสยีใด ๆ เนื�องจากการสญูหาย ความเสยีหายหรอืความไมส่มบรูณข์องขอ้มลูและเนื�อหาใด ๆ ทั �งสิ�นที�
เกดิขึ�นระหวา่งพจิารณาสาเหตขุองปัญหา หรอืจากการถอด การใหบ้รกิารหรอืการตดิตั �งผลติภณัฑข์อง Kingston
การรับประกนันี�ไมค่รอบคลมุซอฟตแ์วรจ์ากภายนอก อปุกรณท์ี�เชื�อมตอ่หรอืขอ้มลูที�มกีารจัดเกบ็ไว ้Kingston จะไม่
รับผดิชอบตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายที�เกดิขึ�นจรงิหรอืเป็นผลตอ่เนื�องเนื�องจากซอฟตแ์วรจ์ากภายนอก
อปุกรณเ์ชื�อมตอ่หรอืขอ้มลูที�มกีารจัดเกบ็ ในกรณีที�มกีารเรยีกรอ้งใด ๆ ความรับผดิชอบเพยีงอยา่งเดยีวของ
Kingston คอืการจัดซอ่มหรอืเปลี�ยนชิ�นสว่นหรอืคนืเงนิตามความเหมาะสมภายใตด้ลุพนิจิของ Kingston

ระยะเวลารับประกนั

รับประกนัผลติภณัฑต์ลอดอายกุารใชง้าน:**

ผลติภณัฑต์อ่ไปนี�ของ Kingston ไดรั้บการรับประกนัตลอดอายกุารใชง้าน:

https://www.kingston.com/th/company/warranty#duration
https://www.kingston.com/th/company/warranty#free-tech-support
https://www.kingston.com/th/company/warranty#procedures
https://www.kingston.com/th/company/warranty#disclaimers


หน่วยความจําไดแ้ก ่ValueRAM®, HyperX®, Server Premier, Retail Memory และหน่วยความจําเฉพาะจาก
Kingston หรอืแฟลชการด์ (เชน่ Secure Digital, Secure Digital HC และ XC, CompactFlash,
MultiMediaCard, SmartMedia ไมร่วมการด์ Industrial Temp microSD, High Endurance microSD (SDCE)
และ Bali microSDHC Class 10 UHS-1) รวมทั �งหวัตอ่แฟลชการด์

รับประกนัหา้ปี:

ผลติภณัฑข์อง Kingston ตอ่ไปนี�ไดรั้บความคุม้ครองตามแผนการรับประกนัตอ่ไปนี�เป็นเวลาหา้ปีนับจากวนัที�ซื�อ
โดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก: ไดรฟ์ USB DataTraveler® (ไมร่วม DataTraveler® Workspace) ไดรฟ์ Design-In
Client drives (“CBD”) ไดรฟ์ IronKey® USB และ SSDNow® KC100 (ไดรฟ์ SSD) และ Industrial Temp
microSD Cards

SSD รับประกนัภายใตเ้งื�อนไขเป็นเวลาหา้ปี:

ผลติภณัฑต์อ่ไปนี�ของ Kingston อยูภ่ายใตก้ารรับประกนันี�ภายใตเ้งื�อนไขตอ่ไปนี�เทา่นั�น: (i) หา้ (5) ปีนับจากวนัที�
จัดซื�อโดยลกูคา้ที�เป็นผูใ้ชป้ลายทางรายแรก (ii) เมื�อการใชง้าน SATA SSD ตามที�ตรวจวดัโดย SMART attribute
231 ที�ระบ ุ“ระดบัการสกึหรอของ SSD” โดย Kingston แจง้คา่นอรม์ลัไลซท์ี�หนึ�ง (1) จาก Kingston SSD
Manager (“KSM”) หรอื (iii) เมื�อการใชง้าน NVME SSD ตามที�ระบโุดย Health attribute “Percentage Used”
ของ Kingston ขึ�นถงึหรอืสงูกวา่คา่หนึ�งรอ้ย (100) จาก KSM

KSM มรีะบไุวใ้นเอกสารขอ้มลูสําหรับผลติภณัฑ ์และมเีผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์อง Kingston
ที� www.kingston.com/SSDmanager สําหรับ SATA SSD ผลติภณัฑใ์หมท่ี�ยงัไมไ่ดใ้ชง้านจะแสดงคา่การ
สกึหรอที�หนึ�งรอ้ย (100) ในขณะที�ผลติภณัฑท์ี�ถงึขดีจํากดัการรับประกนัแลว้จะแสดงคา่การสกึหรอที�หนึ�ง (1)
สําหรับ NVMe SSD ผลติภณัฑใ์หมท่ี�ยงัไมไ่ดใ้ชจ้ะแสดงคา่ Percentage Used ที� 0 ในขณะที�ผลติภณัฑท์ี�ถงึขดี
จํากดัการรับประกนัแลว้จะแสดงคา่ Percentage Used เกนิกวา่หรอืเทา่กบัหนึ�งรอ้ย (100)

ดขูอ้มลูการรับประกนัเฉพาะสําหรับผลติภณัฑไ์ดจ้ากตารางการรับประกนัผลติภณัฑ ์SSD ตอ่ไปนี�

ตารางการรับประกนัภายใตเ้งื�อนไข 5 ปี (SATA SSD)

ตระกลูไดรฟ์ เลขชิ�นสว่น

DC500 SEDC500xxx

DC400 SEDC400S37xxx

KC400 SKC400S37xxx

M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx

UV500 SUV500xxx

ตารางการรับประกนัภายใตเ้งื�อนไข 5 ปี (NVME SSD)

�

https://www.kingston.com/SSDmanager


ตระกลูไดรฟ์ เลขชิ�นสว่น

A1000 SA1000M8xxx

DCP1000* SEDC1000Hxxx*

KC1000 SKC1000xxx

KC2000 SKC2000xxx

* หากการใชง้าน M.2 SSD หนึ�งตวัขึ�นไปในสี� (4) ตวัของ DCP1000 แสดงคา่ Percentage Used วา่ถงึหรอืเกนิคา่นอรม์ลัไซท์ี� 100
ผลติภณัฑจ์ะไมไ่ดรั้บการรับประกนัอกีตอ่ไป

รับประกนัสามปี:

ผลติภณัฑข์อง Kingston ตอ่ไปนี�ไดรั้บความคุม้ครองตามแผนการรับประกนัตอ่ไปนี�เป็นเวลาสามปีนับจากวนัที�ซื�อ
โดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก: Data Traveler 2000 และ SSD รุน่ที�กําหนดจะมแีสดงไวใ้นตารางตอ่ไปนี�

ตารางการรับประกนัสามปี (SATA SSD)

ตระกลูไดรฟ์ เลขชิ�นสว่น

E50 SE50S37xxx

E100 SE100S37xxx

Hyper X Fury SHFxxx

Hyper X Predator SHPM2280P2xxx

Hyper X Savage SHSS37Axxx

KC300 SKC300S37Axxx

KC310 SKC310S37Axxx

KC380 SKC380S3xxx



M.2 SATA SM2280S3xxx

MS200 MS200S3xxx

V300 SV300S37Axxx

V310 SV310S3xxx

SSD รับประกนัภายใตเ้งื�อนไขเป็นเวลาสามปี:

ผลติภณัฑต์อ่ไปนี�ของ Kingston อยูภ่ายใตก้ารรับประกนันี�ภายใตเ้งื�อนไขตอ่ไปนี�เทา่นั�น: (i) สาม (3) ปีนับจากวนัที�
จัดซื�อโดยลกูคา้ที�เป็นผูใ้ชป้ลายทางรายแรก (ii) เมื�อการใชง้าน SATA SSD ตามที�ตรวจวดัโดย SMART attribute
231 ที�ระบ ุ“ระดบัการสกึหรอของ SSD” โดย Kingston แจง้คา่นอรม์ลัไลซท์ี�หนึ�ง (1) จาก Kingston SSD
Manager (“KSM”) หรอื (iii) เมื�อการใชง้าน NVME SSD ตามที�ระบโุดย Health attribute “Percentage
Used” ของ Kingston ขึ�นถงึหรอืสงูกวา่คา่หนึ�งรอ้ย (100) จาก KSM

KSM มรีะบไุวใ้นเอกสารขอ้มลูสําหรับผลติภณัฑเ์ฉพาะรุน่ และมเีผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์อง Kingston
ที� www.kingston.com/SSDmanager สําหรับ SATA SSD ผลติภณัฑใ์หมท่ี�ยงัไมไ่ดใ้ชง้านจะแสดงคา่การ
สกึหรอไวท้ี�หนึ�งรอ้ย (100) ในขณะที�ผลติภณัฑท์ี�ถงึเกณฑจํ์ากดัความทนทานจะแสดงคา่สว่นแสดงการสกึหรอเป็น
หนึ�ง (1) สําหรับ NVMe SSD ผลติภณัฑใ์หมท่ี�ยงัไมไ่ดใ้ชจ้ะแสดงคา่ Percentage Used เป็น 0 ในขณะที�
ผลติภณัฑท์ี�ครบอายกุารรับประกนัจะแสดง Percentage Used มากกวา่หรอืเทา่กบัหนึ�งรอ้ย (100)

ดขูอ้มลูการรับประกนัเฉพาะสําหรับผลติภณัฑไ์ดจ้ากตารางการรับประกนัผลติภณัฑ ์SSD ตอ่ไปนี�

ตารางการรับประกนัภายใตเ้งื�อนไขสามปี (SATA SSD)

ตระกลูไดรฟ์ เลขชิ�นสว่น

A400 SA400S37xxx

Hyper X Fury RGB SHFR200xxx

Q500 SQ500S37xxx

UV300 SUV300S37Axxx

UV400 SUV400S37xxx

https://www.kingston.com/SSDmanager


รับประกนัสองปี:

ผลติภณัฑข์อง Kingston ตอ่ไปนี�ไดรั้บความคุม้ครองตามแผนการรับประกนัตอ่ไปนี�เป็นเวลาสองปีนับจากวนัที�ซื�อ
โดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler®
Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, รดี
เดอร ์MobileLite®, รดีเดอร ์microSD, High Endurance microSD card (SDCE), ชดุหฟัูง HyperX™ Cloud
(ไมร่วมสนิคา้โปรโมชั�นฟรใีนบรรจภุณัฑ)์, แผน่รองเมาส ์HyperX™, แป้นพมิพ ์Nucleum™, HyperX™, เมาส์
HyperX™, ChargePlay™ Duo และผลติภณัฑภ์ายใต ้Kingston Customization Program โครงการ Kingston
Customization จํากดัเงื�อนไขการตดัเครดติหรอืคนืเงนิในชว่งระยะเวลารับประกนัสองปี ในบางกรณี Kingston อาจ
เปลี�ยนแทนผลติภณัฑท์ี�มปัีญหาซึ�งสั�งผา่น Kingston Customization Program เป็นผลติภณัฑเ์ทยีบเทา่ที�
สามารถใชก้ารได ้

รับประกนัหนึ�งปี:

ผลติภณัฑข์อง Kingston ตอ่ไปนี�ไดรั้บความคุม้ครองตามแผนการรับประกนัตอ่ไปนี�เป็นเวลาหนึ�งปีนับจากวนัที�ซื�อ
โดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก: MobileLite® Wireless - Gen 1, ชดุอปุกรณเ์สรมิ DataTraveler®, Wi-Drive®, รดี
เดอร ์TravelLite® SD/MMC, Bali microSDHC Class 10 UHS-1 ชดุหฟัูงรุน่ HyperX Orbit และพัดลม
HyperX™

รับประกนัเป็นเวลาหกเดอืน:

ผลติภณัฑข์อง Kingston ตอ่ไปนี�ไดรั้บความคุม้ครองตามแผนการรับประกนัตอ่ไปนี�เป็นเวลาหกเดอืนนับจากวนัที�
ซื�อโดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก: HyperX™ Cloud, Core และ Cloud II Headset Accessories ประกอบไปดว้ย
ไมโครโฟนถอดแยกได ้ชิ�นสว่นครอบห ูกลอ่งควบคมุ สายพว่ง dual 3.5 มม. สายพว่ง PC สายแยกสญัญาณชดุหู
ฟัง อะแดปเตอรห์ฟัูงสําหรับใชบ้นเครื�องบนิ และซองพกพาแบบตาขา่ย

การรับประกนัระยะเวลาเกา้สบิวนั:

ผลติภณัฑข์อง Kingston ตอ่ไปนี�ไดรั้บความคุม้ครองตามแผนการรับประกนัตอ่ไปนี�เป็นเวลาเกา้สบิวนันับจากวนัที�
ซื�อโดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก: ชดุหฟัูง HyperX™ ที�ผา่นการรับรองอกีครั �ง

ในกรณีที�ผลติภณัฑย์กเลกิการผลติไปแลว้ Kingston สามารถใชด้ลุพนิจิเพื�อซอ่มผลติภณัฑด์งักลา่ว เสนอ
ผลติภณัฑเ์ปลี�ยนที�ใกลเ้คยีงกนัหรอืคนืเงนิตามราคาจัดซื�อหรอืมลูคา่ของผลติภณัฑใ์นปัจจบุนัพจิารณาตามกรณีที�
มมีลูคา่ตํ�ากวา่

สนิคา้ที�ซอ่มหรอืเปลี�ยนใหมจ่ะยงัคงไดรั้บความคุม้ครองตามการรับประกนัแบบจํากดัเงื�อนไขนี�ตามระยะเวลารับ
ประกนัเดมิที�เหลอืหรอืเกา้สบิ (90) วนัพจิารณาจากระยะเวลาที�ยาวนานกวา่

การรับประกนัแบบจํากดัเงื�อนไขนี�มผีลเฉพาะกบัลกูคา้ที�เป็นผูใ้ชร้ายแรกและอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขที�ระบไุวน้ี� การรับ
ประกนัแบบจํากดัเงื�อนไขไมส่ามารถเปลี�ยนมอืได ้ผลติภณัฑท์ี�จัดซื�อเป็นชดุจะตอ้งสง่คนืเป็นชดุเพื�อรับสทิธิ�ประกนั
สนิคา้

**อายกุารใชง้านของผลติภณัฑค์อืระยะเวลาการใชง้านตามสมควรตามปกตสํิาหรับผลติภณัฑใ์กลเ้คยีงกนัในกลุม่อตุสาหกรรม ทั �งนี�การรับประกนัตลอด
อายกุารใชง้านอยูภ่ายใตน้ยิามที�กําหนดในแตล่ะประเทศ สําหรับประเทศรัสเซยี การรับประกนัตลอดอายกุารใชง้านใหม้กํีาหนดระยะเวลาสบิ (10) ปีนับ
จากวนัที�จัดซื�อโดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก

บรกิารทางเทคนคิฟรี



หากพบปัญหาระหวา่งการตดิตอ่หรอืใชง้านผลติภณัฑข์อง Kingston ในภายหลงั สามารถตดิตอ่กบัฝ่ายเทคนคิได ้
กอ่นรับบรกิารซอ่ม

ขอรับบรกิารทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี�kingston.com/support.

นอกจากนี� Kingston ยงัมบีรกิารทางเทคนคิภาษาองักฤษจัดใหฟ้รสํีาหรับลกูคา้ทั�วโลก

สหรัฐฯ และแคนาดา:

สามารถตดิตอ่กบัฝ่ายเทคนคิของ Kingston ในสหรัฐฯ และแคนาดาไดโ้ดยตรงที�หมายเลข 
+1 (714) 435-2639 หรอืตดิตอ่ผา่นเบอรโ์ทรฟรทีี�: +1 (800) 435-0640.

ยโุรป ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา:

ฝ่ายบรกิารทางเทคนคิของ Kingston ในยโุรป ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา ยกเวน้ประเทศที�ระบไุวแ้ยกเฉพาะ
สามารถตดิตอ่ไดท้ี�หมายเลข +44 (0) 1932 738888 ตรวจสอบคา่บรกิารโทรศพัทใ์นประเทศ
ไดท้ี� www.kingston.com/en/company/contacts.

เอเชยี:

ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนดา้นเทคนคิในเอเชยี กรณุาตรวจสอบหมายเลขตดิตอ่ไดจ้ากหนา้เว็บดา้นลา่งนี�
สําหรับผลติภณัฑ ์Kingston https://www.kingston.com/en/support
สําหรับผลติภณัฑ ์HyperX https://www.hyperxgaming.com/en/support

ขั �นตอนการใช ้สิทิธิ�รับประกนัและเงื�อนไข
ขอรับบรกิารตามสญัญารับประกนัโดยสง่คนืสนิคา้ที�มปัีญหาไปยงัจดุจัดซื�อเดมิหรอืตวัแทนจําหน่ายของ Kingston
ที�ไดรั้บอนุญาตที�คณุจัดซื�อสนิคา้จาก Kingston กรณุายนืยนัเงื�อนไขนโยบายการสง่คนืสนิคา้กอ่นสง่คนืสนิคา้ โดย
ปกตจิะตอ้งระบรุหสัสนิคา้ เลขรุน่และซเีรยีลนัมเบอร ์(ถา้ม)ี พรอ้มรายละเอยีดปัญหาที�พบ คณุจะตอ้งแสดงหลกั
ฐานการจัดซื�อ ชิ�นสว่นหรอืผลติภณัฑท์ี�สง่คนืทั �งหมดหากมกีารเปลี�ยนใหมห่รอืคนืเงนิจะถอืเป็นทรัพยส์นิของ
Kingston เมื�อไดรั้บแลว้ สนิคา้ที�จัดซอ่มหรอืเปลี�ยนใหมจ่ะถกูจัดสง่โดย Kingston เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
ผลติภณัฑท์ี�ไมไ่ดนํ้าเขา้หรอืจําหน่ายผา่นตวัแทนจําหน่ายที�ไดรั้บอนุญาตจาก Kingston จะไมไ่ดรั้บความคุม้ครอง
ภายใตก้ารรับประกนันี� ทั �งนี�ภายใตข้อบเขตที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งใหอ้นุญาต และ Kingston อาจเลอืกจัดซอ่มหรอื
เปลี�ยนผลติภณัฑโ์ดยคดิคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ทั �งนี�เพื�อเป็นการรับรองคณุภาพของผลติภณัฑ ์กรณุาตดิตอ่ตวัแทน
จําหน่ายที�คณุจัดซื�อผลติภณัฑเ์พื�อสอบถามเกี�ยวกบัการรับประกนั

สหรัฐฯ:

ในสหรฐัฯ คณุสามารถสง่คนืผลติภณัฑไ์ดโ้ดยตรงไปยงัศนูยบ์รกิารของ Kingston หลงัจากไดรั้บเลขรับรองสนิคา้
สง่คนื ("RMA") จาก Kingston เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ เลข RMA สามารถรับไดจ้าก kingston.com/us/support หรอื
ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้ของ Kingston ที� +1 (714) 438-1810, or +1 (800) 337-3719 สําหรับการสง่คนืหน่วย
ความจํา ValueRAM กรณุาตดิตอ่ฝ่ายบรกิารทางเทคนคิที� +1 (800) 435-0640 เพื�อรับบรกิารเกี�ยวกบั RMA

หลงัจากไดรั้บเลข RMA จาก Kingston จะตอ้งจัดสง่สนิคา้ภายในสามสบิ (30) วนัไปที� Kingston Technology
Company, Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. คณุจะตอ้ง
รับผดิชอบคา่ประกนัภยัและคา่จัดสง่ของสนิคา้สง่คนืเอง สนิคา้ที�จัดสง่ไปยงัศนูยบ์รกิารจะตอ้งบรรจใุหเ้หมาะสม
เพื�อป้องกนัความเสยีหายระหวา่งการนําสง่ เลข RMA จาก Kingston จะตอ้งแสดงไวด้า้นนอกของบรรจภุณัฑอ์ยา่ง

https://www.kingston.com/support
https://www.kingston.com/en/company/contacts
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https://www.hyperxgaming.com/en/support
https://www.kingston.com/us/support


ชดัเจน ในกรณีที�คณุสง่ผลติภณัฑไ์ปยงัศนูยบ์รกิารโดยไมม่เีลข RMA หรอืไมไ่ดจั้ดแสดงเลขไวอ้ยา่งเดน่ชดัที�ดา้น
นอกของบรรจภุณัฑ ์สนิคา้จะถกูสง่คนืถงึคณุในสภาพเดมิ

ยโุรป ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา:

สาํหรบัยโุรป ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา หากคณุไมส่ามารถสง่คนืผลติภณัฑไ์ปยงัจดุจัดซื�อเดมิหรอืตวัแทน
จําหน่ายที�ไดรั้บอนุญาตจาก Kingston หรอืผูแ้ทนจากหน่ายที�จัดซื�อผลติภณัฑ ์สามารถสง่คนืผลติภณัฑโ์ดยตรง
ไปยงัศนูยบ์รกิารของ Kingston หลงัจากไดรั้บเลขรับรองการสง่คนืวสัด ุ("RMA") จาก Kingston แลว้ เลข RMA
สามารถขอไดผ้า่นทาง kingston.com/en/support ในบางกรณีเราอาจแจง้ขอใหค้ณุแสดงหลกัฐานการจัดซื�อ

หลงัจากไดรั้บเลข RMA จาก Kingston แลว้ ภายในสามสบิ (30) วนัคณุจะตอ้งสง่ผลติภณัฑใ์หแ้ก ่Kingston
Technology Europe Co. LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex,
TW16 7EP, U.K.คณุจะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่และประกนัภยัสนิคา้ ผลติภณัฑจ์ะตอ้งบรรจใุหเ้หมาะ
สมเพื�อป้องกนัความเสยีหายระหวา่งการนําสง่ เลข RMA จาก Kingston จะตอ้งแสดงไวด้า้นนอกของบรรจภุณัฑ์
อยา่งชดัเจน หากไมแ่สดงเลข RMA ที�บรรจภุณัฑ ์สนิคา้จะถกูสง่คนืในสภาพเดมิพรอ้มบรรจภุณัฑ์

เอเชยี:

ในเอเชยี กรณุาดรูายละเอยีดสําหรับพื�นที�ของคณุ ในกรณีของไตห้วนั คณุสามารถสง่คนืสนิคา้ที�มปัีญหาไปยงั
ตวัแทนจําหน่ายใกลบ้า้น หรอืศนูยบ์รกิาร,หรอืกรอกแบบฟอรม์สง่คนืสนิคา้ออนไลน ์ไป
ที� https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply เพื�อดําเนนิการตอ่ ในกรณีของจนี คณุสามารถแจง้
ขอรับบรกิาร RMA ไดจ้ากตวัแทนจําหน่ายที�ไดรั้บอนุญาตหรอืศนูยบ์รกิารที�ไดรั้บอนุญาต ดรูายชื�อศนูยบ์รกิารในจนี
ไดท้ี� https://www.kingston.com/cn/support/china/center

หลงัจากไดเ้ลข RMA จาก Kingston ภายในระยะเวลาสาม (3) วนั ใหส้ง่ผลติภณัฑไ์ปยงั Kingston Technology
Far East Corp. 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. คณุจะตอ้งรับผดิ
ชอบคา่ประกนัภยัและคา่จัดสง่ผลติภณัฑด์ว้ยตวัเอง สนิคา้ที�จัดสง่ไปยงัศนูยบ์รกิารจะตอ้งบรรจใุหเ้หมาะสมเพื�อ
ป้องกนัความเสยีหายระหวา่งการนําสง่ เลข RMA จาก Kingston จะตอ้งแสดงไวด้า้นนอกของบรรจภุณัฑอ์ยา่ง
ชดัเจน ในกรณีที�คณุสง่ผลติภณัฑไ์ปยงัศนูยบ์รกิารโดยไมม่เีลข RMA หรอืไมไ่ดจั้ดแสดงเลขไวอ้ยา่งเดน่ชดัที�ดา้น
นอกของบรรจภุณัฑ ์สนิคา้จะถกูสง่คนืถงึคณุในสภาพเดมิ

สําหรับประเทศอื�น ๆ ในแถบเอเชยี กรณุาตดิตอ่กบัตวัแทนจําหน่ายใกลบ้า้นเพื�อแจง้ขอการรับรองการสง่คนืสนิคา้
("RMA")

ขอ้สงวนสทิธิ�
ภายใตก้รอบที�กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้งใหอ้นญุาตไว ้ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบกุอ่นหนา้นี�ถอืเป็นการรบั
ประกนัโดยสมบรูณส์าํหรบัผลติภณัฑข์อง Kingston และมผีลบอกลา้งการรบัประกนัหรอืการแสดงตวัอื�น
ใดท ั�งหมดท ั�งโดยทางวาจาหรอืที�เป็นลายลกัษณอ์กัษร หา้มใหก้ารรบัประกนัอื�นใดเกี�ยวกบัผลติภณัฑ์
ของ Kingston ยกเวน้มรีะบไุวโ้ดยชดัแจง้ขา้งตน้ นอกจากนี� Kingston ขอจาํกดัสทิธิ�การรบัประกนัอื�นใด
นอกเหนอืจากที�ระบไุวน้ ี� รวมท ั�งการรบัประกนัอื�นใดที�มอียูภ่ายใตก้ฎหมายของประเทศ มลรฐั จงัหวดัหรอื
หนว่ยงานทอ้งถิ�นตามกรอบที�กฎหมายกาํหนด โดยอาจครอบคลมุไปถงึการรบัประกนัโดยนยักรณีการไม่
ละเมดิ คณุสมบตัใินเชงิพาณชิยห์รอืความเหมาะสมเพื�อเป้าหมายเฉพาะดา้นใด ๆ การรบัประกนัท ั�งหมด
ท ั�งโดยชดัแจง้หรอืโดยนยัใหจ้าํกดัอยูภ่ายในระยะเวลาตามที�กาํหนดขา้งตน้ ในบางมลรฐัหรอืบางพื�นที�
อาจไมอ่นญุาตใหม้กีารจาํกดัความรบัผดิชอบภายใตก้ารรบัประกนัแบบจาํกดัเง ื�อนไข หรอืการกาํหนด
เงื�อนไขระยะเวลาสาํหรบัการรบัประกนัโดยนยั ในกรณีนี�ขอ้จาํกดัขา้งตน้ไมถ่อืมผีลกบัคณุ
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ผลติภณัฑข์อง Kingston ไมไ่ดก้ารรบัรองสาํหรบัใชเ้ป็นสว่นประกอบสาํคญัในอปุกรณช์ว่ยชวีติหรอืการ
ใชง้านใด ๆ ที�หากเกดิขอ้ผดิพลาดหรอืการทาํงานที�ผดิพลาดของผลติภณัฑจ์ะทาํใหเ้กดิการบาดเจ็บ
หรอืเสยีชวีติข ึ�นได ้Kingston ไมร่บัผดิชอบใด ๆ ตอ่การเสยีชวีติของบคุคลหรอืการสญูเสยี การบาดเจ็บ
หรอืความเสยีหายตอ่บคุคลหรอืทรพัยส์นิเนื�องจากการใชผ้ลติภณัฑใ์นรปูแบบตา่ง ๆ เชน่ กบัอปุกรณ์
ดา้นการทหารหรอืความม ั�นคง อปุกรณค์วบคมุการจราจร ระบบป้องกนัภยัพบิตัแิละอปุกรณท์างการ
แพทยห์รอืเพื�อชว่ยชวีติ

ความรบัผดิชอบโดยรวมของ Kingston ภายใตก้ารรบัประกนันี�หรอืการรบัประกนัอื�นใดท ั�งโดยแจง้หรอื
โดยนบั ใหจ้าํกดัเฉพาะการซอ่ม เปลี�ยนสนิคา้หรอืคนืเงนิเทา่น ั�น การใหบ้รกิารซอ่ม เปลี�ยนสนิคา้หรอืคนื
เงนิถอืเป็นแนวทางการแกไ้ขปญัหาโดยชอบของบรษิทัแตเ่พยีงผูเ้ดยีวกรณีมกีารละเมดิเง ื�อนไขการรบ
ประกนัหรอื ขอ้กฎหมายอื�นใด ภายใตก้รอบที�กฎหมายใหอ้นญุาต Kingston ไมม่คีวามรบัผดิใด ๆ ตอ่ผู ้
จดัซื�อหรอืผูใ้ชป้ลายทางสาํหรบัผลติภณัฑข์อง Kingston กรณีความเสยีหาย คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น การ
สญูหายของขอ้มลู การสญูเสยีรายได ้การสญูเสยีเงนิออม การสญูเสยีผลกาํไร หรอืความเสยีหายจาก
อบุตักิารณห์รอือนัเป็นผลตอ่เนื�องใด ๆ ที�เกดิขึ�นจากการจดัซื�อ ใชห้รอืความบกพรอ่งในการใช้
ผลติภณัฑข์อง Kingston แมว้า่ Kingston จะไดร้บัแจง้วา่อาจเกดิความเสยีหายดงักลา่วขึ�นไดก็้ตาม
บางมลรฐัหรอืบางพื�นที�อาจไมอ่นญุาตใหท้กีารคดัแยกหรอืจาํกดัความรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายจาก
อบุตักิารณห์รอืความเสยีหายอนัเป็นผลตอ่เนื�อง ในกรณีนี�ขอ้จาํกดัหรอืขอ้ยกเวน้ดงักลา่วไมถ่อืมผีลกบั
คณุ

การรบัประกนัจาํกดัเง ื�อนไขนี�ใหส้ทิธิ�ตามกฎหมายบางประการแกค่ณุ โดยคณุยงัคงสทิธิ�อ ื�น ๆ ตามที�มใีน
มลรฐัหรอืในเขตพื�นที�ท ี�เก ี�ยวขอ้ง

สาํหรบัประชากรในประเทศที�เป็นสมาชกิสหภาพยโุรป หากมกีารจดัซื�อผลติภณัฑน์ี�โดยผูบ้รโิภค ไมใ่ช่
เพื�อการดาํเนนิธรุกจิ การรบัประกนันี�เป็นสทิธิ�เพ ิ�มเตมิจากสทิธติามกฎหมายของคณุที�เก ี�ยวขอ้งกบั
ผลติภณัฑท์ี�มปีญัหาในการผลติ ขอคาํแนะนําเกี�ยวกบัสทิธิ�ตามกฎหมายไดจ้ากศนูยใ์หค้าํแนะนําผู ้
บรโิภคในพื�นที�ของคณุ ขอ้จาํกดัสทิธิ�น ี�ไมไ่ดม้เีป้าหมายเพื�อจาํกดัหรอืคดัแยกความรบัผดิชอบของ
Kingston ตอ่การเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บที�เกดิขึ�นจากการเพกิเฉยหรอืสาํคญัผดิใด ๆ

การรับประกนันี�จัดหาโดย:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

ผลติภณัฑก์ลุม่ Embedded และ DRAM

กรณุาดถูอ้ยแถลงการรับประกนัสําหรับ Embedded และ สว่นประกอบ DRAM

ผูบ้รโิภคชาวออสเตรเลยี:

กรณุาตรวจสอบรายละเอยีดการรับประกนัแบบจํากดัเงื�อนไขของ Kingston สําหรับผูใ้ชใ้นออสเตรเลยี

ปรับปรงุครั �งที� : ตลุาคม 2019

05/2013 - 09/2015 
09/2015 - 01/2017
01/2017 - 02/2018
02/2018 - 10/2019

https://www.kingston.com/th/company/warranty/embedded
https://www.kingston.com/th/company/warranty/dram
https://www.kingston.com/us/wa/warranty_au
http://media.kingston.com/wa/2015KingstonLimitedWarrantyStatement_US.pdf
http://media.kingston.com/wa/Warranty_TH_Sept2015.pdf
http://media.kingston.com/wa/Product_Warranty_January2017_TH.pdf
https://media.kingston.com/wa/KingstonLimitedWarrantyStatement__TH_Oct2019.pdf

