
แถลงสทิธกิารรบัประกนัแบบจํากดัเงอืนไขจาก
Kingston

ดรูายละเอยีดการรับประกนัทงัหมดจาก Kingston ไดด้ังตอ่ไปนี คณุสามารถขา้มไปยังเนอืหาที
ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยเลอืกหัวขอ้ทตีอ้งการจากรายการดา้นลา่ง:

ระยะเวลารบัประกนั
บรกิารทางเทคนคิฟรี
ขนัตอนการใชส้ทิธริบัประกนัและเงอืนไข
ขอ้สงวนสทิธ ิ

Kingston ใหก้ารรับประกนัแกผู่ใ้ชป้ลายทางรายแรกวา่ผลติภณัฑป์ราศจากขอ้บกพรอ่งของสว่น
ประกอบและการผลติภายใตข้อ้กําหนดและเงอืนไขทแีจง้ดังตอ่ไปน ีโดยเป็นไปตามเงอืนไขและ
ขอ้จํากดัทกีําหนดไวด้า้นลา่ง Kingston จะดําเนนิการ ภายใตท้างเลอืกและดลุพนิจิเพอืซอ่ม
หรอืเปลยีนสว่นหนงึสว่นใดของผลติภัณฑน์ ีซงึพสิจูนไ์ดว้า่มขีอ้บกพรอ่งจากการผลติ หรอืใน
วัตถดุบิ ชนิสว่นทไีดร้ับการซอ่ม หรอืผลติภัณฑท์เีปลยีน จะจัดหาใหโ้ดย Kingston ในรปูแบบ
การแลกเปลยีน ทงัแบบเปลยีนกบัผลติภณัฑช์นิใหม ่หรอืเปลยีนกบัผลติภัณฑท์ไีดร้ับการรับรอง
แลว้ ผลติภัณฑท์ไีดร้ับการรับรองแลว้ทงัหมดไดรั้บการทดสอบเพอืใหแ้น่ใจวา่สามารถทํางานได ้
เทยีบเทา่กบัผลติภณัฑช์นิใหม ่หาก Kingston ไมส่ามารถซอ่มหรอืเปลยีนผลติภณัฑใ์หไ้ด ้
บรษัิทจะคนืเงนิ หรอืคนืเครดติตามมลูคา่ปัจจบุนัของผลติภัณฑนั์น ๆ ขณะทมีกีารเรยีกรอ้งสทิธิ
การรับประกนัหรอืตามราคาทจัีดซอื จะตอ้งจัดหาหลักฐานยนืยันการจัดซอืระบวุันทเีรมิตน้และ
สถานทจีัดซอืเดมิ รวมทังรายละเอยีดผลติภัณฑแ์ละราคา

การรับประกนัจํากดัเงอืนไขนไีมค่รอบคลมุความเสยีหายกบัผลติภัณฑท์เีกดิขนึจากการตดิตงัไม่
ถกูตอ้ง อบุัตเิหต ุการใชผ้ดิวธิ ีภยัธรรมชาต ิระบบจา่ยไฟขาดหรอืเกดิ ระบบกลไกทผีดิปกตหิรอื
เงอืนไขแวดลอ้ม รวมทังความเสยีหายจากการแยกสว่นประกอบ ซอ่มแซมหรอืดัดแปลงใด ๆ การ
รับประกนัแบบจํากดัเงอืนไขนไีมม่ผีลหาก: (i) ไมไ่ดใ้ชผ้ลติภัณฑต์ามคําแนะนําทแีจง้ไวห้รอื (ii)
ไมไ่ดใ้ชผ้ลติภณัฑต์ามวัตถปุระสงคก์ารใชง้าน

การรับประกนัจํากดัเงอืนไขนไีมม่ผีลกบัผลติภัณฑท์มีกีารแกไ้ขขอ้มลูบง่ชเีดมิ มกีารลบหรอืปิด
บังขอ้มลูนี หรอืมกีารดําเนนิการหรอืบรรจอุยา่งไมถ่กูตอ้ง รวมทังผลติภัณฑท์จํีาหน่ายแบบมอื
สองหรอืขายตอ่โดยขดัตอ่ขอ้บังคบัดา้นการสง่ออกของ U.S.A. และของประเทศอนื

การรับประกนัแบบจํากดัเงอืนไขนคีรอบคลมุเฉพาะการซอ่ม เปลยีน คนืเงนิหรอืใหเ้ครดติสําหรับ
ผลติภัณฑจ์าก Kingston ทมีปัีญหาตามทรีะบขุา้งตน้เทา่นัน Kingston จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ
และไมใ่หป้ระกนัตอ่ความเสยีหายหรอืการสญูเสยีใด ๆ เนอืงจากการสญูหาย ความเสยีหายหรอื
ความไมส่มบรูณ์ของขอ้มลูและเนอืหาใด ๆ ทงัสนิทเีกดิขนึระหวา่งพจิารณาสาเหตขุองปัญหา
หรอืจากการถอด การใหบ้รกิารหรอืการตดิตงัผลติภัณฑข์อง Kingston การรับประกนันไีมค่รอบ
คลมุซอฟตแ์วรจ์ากภายนอก อปุกรณ์ทเีชอืมตอ่หรอืขอ้มลูทมีกีารจัดเก็บไว ้Kingston จะไมร่ับ
ผดิชอบตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทเีกดิขนึจรงิหรอืเป็นผลตอ่เนอืงเนอืงจากซอฟตแ์วร์
จากภายนอก อปุกรณ์เชอืมตอ่หรอืขอ้มลูทมีกีารจัดเก็บ ในกรณีทมีกีารเรยีกรอ้งใด ๆ ความรับผดิ
ชอบเพยีงอยา่งเดยีวของ Kingston คอืการจัดซอ่มหรอืเปลยีนชนิสว่นหรอืคนืเงนิตามความ
เหมาะสมภายใตด้ลุพนิจิของ Kingston

ระยะเวลารบัประกนั

รบัประกนัผลติภณัฑต์ลอดอายกุารใชง้าน:**



ผลติภัณฑต์อ่ไปนีของ Kingston ไดร้ับการรับประกนัตลอดอายกุารใชง้าน:

หน่วยความจําไดแ้ก ่ValueRAM®, HyperX®, Retail Memory และหน่วยความจําเฉพาะจาก
Kingston หรอืแฟลชการด์ (เชน่ Secure Digital, Secure Digital HC และ XC,
CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia ไมร่วมการด์ Industrial Temp microSD
และ Bali microSDHC Class 10 UHS-1) รวมทังหัวตอ่แฟลชการด์

รบัประกนัหา้ปี:

ผลติภัณฑข์อง Kingston ตอ่ไปนไีดร้ับความคุม้ครองตามแผนการรับประกนัตอ่ไปนเีป็นเวลาหา้
ปีนับจากวันทซีอืโดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก: ไดรฟ์ USB DataTraveler® (ไมร่วม
DataTraveler® Workspace) ไดรฟ์ IronKey® USB และ SSDNow® KC100 (ไดรฟ์ SSD)
และ Industrial Temp microSD Cards

รบัประกนัผลติภณัฑห์า้ปีหรอืตามคา่อายกุารใชง้านทเีหลอืของ SSD:

ผลติภัณฑต์อ่ไปนีของ Kingston อยูภ่ายใตก้ารรับประกนันตีามระยะเวลาตอ่ไปน ีพจิารณาตาม
กรณีทเีกดิขนึกอ่น: (i) หา้ปีนับจากวนัทจีัดซอืโดยผูใ้ชร้ายแรก หรอื (ii) จนถงึวันทกีารใชง้าน
ไดรฟ์ตามทตีรวจวัดโดย SMART attribute 231 "SSD Life Left" ของ Kingston ถงึคา่
นอรมั์ลไลซท์หีนงึ (1) ตามทแีจง้โดย Kingston SSD Manager (KSM): SSDNow® DC400 ,
SSDNow® KC400, and SSDNow® M.2 G.2 Series (SM2280SEG2) และ DCP1000*
และ UV500 Series SSD

Kingston SSD Manager (KSM) iมรีะบไุวใ้นเอกสารขอ้มลูผลติภัณฑ ์หรอืสามารถตรวจสอบ
ไดฟ้รผีา่นทางเว็บไซตข์อง Kingston ท ีwww.kingston.com/SSDmanager ผลติภัณฑใ์หมท่ี
ยังไมไ่ดใ้ชง้านจะแสดงคา่ของสว่นแสดงการสกึหรอไวท้หีนงึรอ้ย (100) ในขณะทผีลติภัณฑท์ี
ถงึเกณฑจํ์ากดัความทนทานตามรอบการลบขอ้มลูจะแสดงคา่สว่นแสดงการสกึหรอเป็นหนงึ (1)

*สําหรับ DCP1000 Series SSD หากการใชง้าน SSDNow® M.2 SSD หนงึในส ี(4) ตัวตวัใด
ใน DCP1000 แจง้คา่การสกึหรอเป็นหนงึ (1) แสดงวา่ผลติภัณฑน์ไีมอ่ยูภ่ายใตก้ารรับประกนันี
อกีตอ่ไป

รบัประกนัสามปี:

ผลติภัณฑข์อง Kingston ตอ่ไปนไีดร้ับความคุม้ครองตามแผนการรับประกนัตอ่ไปนเีป็นเวลา
สามปีนับจากวนัทซีอืโดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก: DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY,
Savage และ Predator) SSDNow® (Solid State Drives), ยกเวน้สําหรับ SSDNow®
DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow®
SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 และ
SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) และ UV500 Series SSD

การรบัประกนัผลติภณัฑส์ามปีและตามมลูคา่อายกุารใชง้านทเีหลอืของ SSD:

ผลติภัณฑต์อ่ไปนีของ Kingston อยูภ่ายใตก้ารรับประกนันตีามระยะเวลาตอ่ไปน ีพจิารณาตาม
กรณีทเีกดิขนึกอ่น: (i) สามปีนับจากวันทจีัดซอืโดยผูใ้ชร้ายแรก หรอื (ii) จนถงึวันทกีารใชง้าน
ไดรฟ์ตามทตีรวจวัดโดย SMART attribute 231 "SSD Life Left" ของ Kingston ถงึคา่
นอรมั์ลไลซท์หีนงึ (1) ตามทแีจง้โดย Kingston SSD Manager (KSM): SSDNow® UV300
และ UV400 Series SSD



Kingston SSD Manager (KSM) iมรีะบไุวใ้นเอกสารขอ้มลูผลติภัณฑ ์หรอืสามารถตรวจสอบ
ไดฟ้รผีา่นทางเว็บไซตข์อง Kingston ท ีwww.kingston.com/SSDmanager ผลติภัณฑใ์หมท่ี
ยังไมไ่ดใ้ชง้านจะแสดงคา่ของสว่นแสดงการสกึหรอไวท้หีนงึรอ้ย (100) ในขณะทผีลติภัณฑท์ี
ถงึเกณฑจํ์ากดัความทนทานตามรอบการลบขอ้มลูจะแสดงคา่สว่นแสดงการสกึหรอเป็นหนงึ (1)

รบัประกนัสองปี:

ผลติภัณฑข์อง Kingston ตอ่ไปนไีดร้ับความคุม้ครองตามแผนการรับประกนัตอ่ไปนเีป็นเวลา
สองปีนับจากวันทซีอืโดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก: SSDNow® S200/30GB, SSDNow®
SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite®
Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, MobileLite® Reader, microSD
Reader, ชดุหฟัูง HyperX™ Cloud (ไมร่วมสนิคา้สง่เสรมิการขายฟรทีจีัดมาในบรรจภุณัฑ)์,
HyperX™ Mouse Pads, Nucleum™, แป้นพมิพ ์HyperX™, เมาส,์ ChargePlay™ Duo และ
ผลติภัณฑ ์HyperX™ ภายใต ้Kingston Customization Program โครงการ Kingston
Customization จํากดัเงอืนไขการตดัเครดติหรอืคนืเงนิในชว่งระยะเวลารับประกนัสองปี ในบาง
กรณี Kingston อาจเปลยีนแทนผลติภัณฑท์มีปัีญหาซงึสงัผา่น Kingston Customization
Program เป็นผลติภณัฑเ์ทยีบเทา่ทสีามารถใชก้ารได ้

รบัประกนัหนงึปี:

ผลติภัณฑข์อง Kingston ตอ่ไปนไีดร้ับความคุม้ครองตามแผนการรับประกนัตอ่ไปนเีป็นเวลา
หนงึปีนับจากวันทซีอืโดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก: MobileLite® Wireless - Gen 1, ชดุอปุกรณ์
เสรมิ DataTraveler®, Wi-Drive®, รดีเดอร ์TravelLite® SD/MMC, Bali microSDHC
Class 10 UHS-1 และ HyperX™ Fan

รบัประกนัเป็นเวลาหกเดอืน:

ผลติภัณฑข์อง Kingston ตอ่ไปนไีดร้ับความคุม้ครองตามแผนการรับประกนัตอ่ไปนเีป็นเวลาหก
เดอืนนับจากวันทซีอืโดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก: HyperX™ Cloud, Core และ Cloud II
Headset Accessories ประกอบไปดว้ยไมโครโฟนถอดแยกได ้ชนิสว่นครอบห ูกลอ่งควบคมุ
สายพว่ง dual 3.5 มม. สายพว่ง PC สายแยกสญัญาณชดุหฟัูง อะแดปเตอรห์ฟัูงสําหรับใชบ้น
เครอืงบนิ และซองพกพาแบบตาขา่ย

การรบัประกนัระยะเวลาเกา้สบิวนั:

ผลติภัณฑข์อง Kingston ตอ่ไปนไีดร้ับความคุม้ครองตามแผนการรับประกนัตอ่ไปนเีป็นเวลาเกา้
สบิวนันับจากวันทซีอืโดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก: ชดุหฟัูง HyperX™ ทผีา่นการรับรองอกีครัง

ในกรณีทผีลติภัณฑย์กเลกิการผลติไปแลว้ Kingston สามารถใชด้ลุพนิจิเพอืซอ่มผลติภณัฑดั์ง
กลา่ว เสนอผลติภัณฑเ์ปลยีนทใีกลเ้คยีงกนัหรอืคนืเงนิตามราคาจัดซอืหรอืมลูคา่ของผลติภัณฑ์
ในปัจจบุันพจิารณาตามกรณีทมีมีลูคา่ตํากวา่

สนิคา้ทซีอ่มหรอืเปลยีนใหมจ่ะยังคงไดร้ับความคุม้ครองตามการรับประกนัแบบจํากดัเงนืไขนี
ตามระยะเวลารับประกนัเดมิทเีหลอืหรอืเกา้สบิ (90) วนัพจิารณาจากระยะเวลาทยีาวนานกวา่

การรับประกนัแบบจํากดัเงอืนไขนมีผีลเฉพาะกบัลกูคา้ทเีป็นผูใ้ชร้ายแรกและอยูภ่ายใตเ้งอืนไขที
ระบไุวน้ ีการรับประกนัแบบจํากดัเงอืนไขไมส่ามารถเปลยีนมอืได ้ผลติภัณฑท์จีัดซอืเป็นชดุจะ
ตอ้งสง่คนืเป็นชดุเพอืรับสทิธปิระกนัสนิคา้



**อายกุารใชง้านของผลติภัณฑค์อืระยะเวลาการใชง้านตามสมควรตามปกตสิําหรับผลติภัณฑ์
ใกลเ้คยีงกนัในกลุม่อตุสาหกรรม ทงันีการรับประกนัตลอดอายกุารใชง้านอยูภ่ายใตน้ยิามที
กําหนดในแตล่ะประเทศ สําหรับประเทศรัสเซยี การรับประกนัตลอดอายกุารใชง้านใหม้กีําหนด
ระยะเวลาสบิ (10) ปีนับจากวันทจีัดซอืโดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก

บรกิารทางเทคนคิฟรี

หากพบปัญหาระหวา่งการตดิตอ่หรอืใชง้านผลติภัณฑข์อง Kingston ในภายหลัง สามารถตดิตอ่
กบัฝ่ายเทคนคิไดก้อ่นรับบรกิารซอ่ม

ขอรับบรกิารทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ ีkingston.com/support.

นอกจากน ีKingston ยังมบีรกิารทางเทคนคิภาษาองักฤษจัดใหฟ้รสีําหรับลกูคา้ทัวโลก

สหรฐัฯ และแคนาดา:

สามารถตดิตอ่กบัฝ่ายเทคนคิของ Kingston ในสหรัฐฯ และแคนาดาไดโ้ดยตรงทหีมายเลข +1
(714) 435-2639 หรอืตดิตอ่ผา่นเบอรโ์ทรฟรที:ี +1 (800) 435-0640

ยโุรป ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา:

ฝ่ายบรกิารทางเทคนคิของ Kingston ในยโุรป ตะวันออกกลางและอาฟรกิา ยกเวน้ประเทศทรีะบุ
ไวแ้ยกเฉพาะสามารถตดิตอ่ไดท้หีมายเลข +44 (0) 1932 738888 ตรวจสอบคา่บรกิาร
โทรศพัทใ์นประเทศไดท้ ี www.kingston.com/en/company/contacts.

เอเชยี:

ฝ่ายบรกิารทางเทคนคิของ Kingston สามารถตดิตอ่ไดท้หีมายเลข:

ตดิตอ่จากออสเตรเลยี: 1800-620-569 เบอรต์ดิตอ่ฟรี
ตดิตอ่จากนวิซแีลนด:์ 0800-546-478 เบอรต์ดิตอ่ฟรี
ตดิตอ่จากจนี: 800-810-1972 เบอรต์ดิตอ่ฟรี
ตดิตอ่จากฮอ่งกง: 800-900478 เบอรต์ดิตอ่ฟรี
ตดิตอ่จากอนิเดยี: 1-860-233-4515 เสยีคา่บรกิาร (วันจันทรถ์งึวันเสาร ์9:30 น. ถงึ 17:30
น.)
ตดิตอ่จากญปีุ่ น: 00531-88-0018 เบอรต์ดิตอ่ฟรี
ตดิตอ่จากมาเลเซยี: 1800-812078 เบอรต์ดิตอ่ฟรี
ตดิตอ่จากสงิคโปร:์ 800-8861042 เบอรต์ดิตอ่ฟรี
ตดิตอ่จากไตห้วนั: 0800-666-200 เบอรต์ดิตอ่ฟรี
ตดิตอ่จากไทย: 001800-861-0018 เบอรต์ดิตอ่ฟรี
ตดิตอ่จากประเทศอนื ๆ ในเอเชยี: +886-3-500-1715 เสยีคา่บรกิาร

ขนัตอนการใชส้ทิธริบัประกนัและเงอืนไข

ขอรับบรกิารตามสญัญารับประกนัโดยสง่คนืสนิคา้ทมีปัีญหาไปยงัจดุจัดซอืเดมิหรอืตวัแทน
จําหน่ายของ Kingston ทไีดร้ับอนุญาตทคีณุจัดซอืสนิคา้จาก Kingston กรณุายนืยันเงอืนไข
นโยบายการสง่คนืสนิคา้กอ่นสง่คนืสนิคา้ โดยปกตจิะตอ้งระบรุหัสสนิคา้ เลขรุน่และซเีรยี
ลนัมเบอร ์(ถา้ม)ี พรอ้มรายละเอยีดปัญหาทพีบ คณุจะตอ้งแสดงหลักฐานการจัดซอื ชนิสว่นหรอื
ผลติภัณฑท์สีง่คนืทังหมดหากมกีารเปลยีนใหมห่รอืคนืเงนิจะถอืเป็นทรัพยส์นิของ Kingston



เมอืไดรั้บแลว้ สนิคา้ทจีัดซอ่มหรอืเปลยีนใหมจ่ะถกูจัดสง่โดย Kingston เป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใช ้
จา่ย ผลติภณัฑท์ไีมไ่ดนํ้าเขา้หรอืจําหน่ายผา่นตวัแทนจําหน่ายทไีดร้ับอนุญาตจาก Kingston
จะไมไ่ดร้ับความคุม้ครองภายใตก้ารรับประกนัน ีทงันีภายใตข้อบเขตทกีฎหมายทเีกยีวขอ้งให ้
อนุญาต และ Kingston อาจเลอืกจัดซอ่มหรอืเปลยีนผลติภณัฑโ์ดยคดิคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทงันี
เพอืเป็นการรับรองคณุภาพของผลติภัณฑ ์กรณุาตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายทคีณุจัดซอืผลติภณัฑ์
เพอืสอบถามเกยีวกบัการรับประกนั

สหรฐัฯ:

ในสหรัฐฯ คณุสามารถสง่คนืผลติภัณฑไ์ดโ้ดยตรงไปยังศนูยบ์รกิารของ Kingston หลังจากได ้
รับเลขรับรองสนิคา้สง่คนื ("RMA") จาก Kingston เป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ เลข RMA สามารถรับได ้
จาก kingston.com/us/support หรอืตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้ของ Kingston ท ี+1 (714)
438-1810, or +1 (800) 337-3719 สําหรับการสง่คนืหน่วยความจํา ValueRAM กรณุาตดิตอ่
ฝ่ายบรกิารทางเทคนคิท ี+1 (800) 435-0640 เพอืรับบรกิารเกยีวกบั RMA

หลังจากไดรั้บเลข RMA จาก Kingston จะตอ้งจัดสง่สนิคา้ภายในสามสบิ (30) วันไปที
Kingston Technology Company, Customer Service, 17665-A Newhope Street,
Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. คณุจะตอ้งรับผดิชอบคา่ประกนัภัยและคา่จัดสง่ของสนิคา้
สง่คนืเอง สนิคา้ทจีัดสง่ไปยังศนูยบ์รกิารจะตอ้งบรรจใุหเ้หมาะสมเพอืป้องกนัความเสยีหาย
ระหวา่งการนําสง่ เลข RMA จาก Kingston จะตอ้งแสดงไวด้า้นนอกของบรรจภุัณฑอ์ยา่ง
ชดัเจน ในกรณีทคีณุสง่ผลติภัณฑไ์ปยังศนูยบ์รกิารโดยไมม่เีลข RMA หรอืไมไ่ดจั้ดแสดงเลขไว ้
อยา่งเดน่ชดัทดีา้นนอกของบรรจภุัณฑ ์สนิคา้จะถกูสง่คนืถงึคณุในสภาพเดมิ

ยโุรป ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา:

สําหรับยโุรป ตะวันออกกลางและอาฟรกิา หากคณุไมส่ามารถสง่คนืผลติภัณฑไ์ปยงัจดุจัดซอื
เดมิหรอืตัวแทนจําหน่ายทไีดร้ับอนุญาตจาก Kingston หรอืผูแ้ทนจากหน่ายทจีัดซอืผลติภัณฑ์
สามารถสง่คนืผลติภณัฑโ์ดยตรงไปยังศนูยบ์รกิารของ Kingston หลังจากไดรั้บเลขรับรองการ
สง่คนืวัสด ุ("RMA") จาก Kingston แลว้ เลข RMA สามารถขอไดผ้า่นทาง kingston.com/en
/support ในบางกรณีเราอาจแจง้ขอใหค้ณุแสดงหลกัฐานการจัดซอื

หลังจากไดรั้บเลข RMA จาก Kingston แลว้ ภายในสามสบิ (30) วันคณุจะตอ้งสง่ผลติภณัฑใ์ห ้
แก ่Kingston Technology Europe Co. LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury
on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K.คณุจะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่และ
ประกนัภัยสนิคา้ ผลติภณัฑจ์ะตอ้งบรรจใุหเ้หมาะสมเพอืป้องกนัความเสยีหายระหวา่งการนําสง่
เลข RMA จาก Kingston จะตอ้งแสดงไวด้า้นนอกของบรรจภุัณฑอ์ยา่งชดัเจน หากไมแ่สดง
เลข RMA ทบีรรจภุัณฑ ์สนิคา้จะถกูสง่คนืในสภาพเดมิพรอ้มบรรจภุัณฑ์

Asia:

ในเอเชยี กรณุาดรูายละเอยีดสําหรับพนืทขีองคณุ ในกรณีของไตห้วนั คณุสามารถสง่คนืสนิคา้ที
มปัีญหาไปยังตวัแทนจําหน่ายใกลบ้า้น หรอืศนูยบ์รกิาร,หรอืกรอกแบบฟอรม์สง่คนืสนิคา้ออ
นไลน ์ไปท ีhttps://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/ เพอืดําเนนิการตอ่ ในกรณีของ
จนี คณุสามารถแจง้ขอรับบรกิาร RMA ไดจ้ากตวัแทนจําหน่ายทไีดร้ับอนุญาตหรอืศนูยบ์รกิารที
ไดร้ับอนุญาต ดรูายชอืศนูยบ์รกิารในจนีไดท้ ีhttps://www.kingston.com/cn/support
/china/center

หลังจากไดเ้ลข RMA จาก Kingston ภายในระยะเวลาสาม (3) วนั ใหส้ง่ผลติภัณฑไ์ปยัง
Kingston Technology Far East Corp. 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli,
Taiwan 35053, R.O.C. คณุจะตอ้งรับผดิชอบคา่ประกนัภัยและคา่จัดสง่ผลติภณัฑด์ว้ยตัวเอง



สนิคา้ทจีัดสง่ไปยงัศนูยบ์รกิารจะตอ้งบรรจใุหเ้หมาะสมเพอืป้องกนัความเสยีหายระหวา่งการนํา
สง่ เลข RMA จาก Kingston จะตอ้งแสดงไวด้า้นนอกของบรรจภุณัฑอ์ยา่งชดัเจน ในกรณีทคีณุ
สง่ผลติภัณฑไ์ปยงัศนูยบ์รกิารโดยไมม่เีลข RMA หรอืไมไ่ดจ้ัดแสดงเลขไวอ้ยา่งเดน่ชดัทดีา้น
นอกของบรรจภัุณฑ ์สนิคา้จะถกูสง่คนืถงึคณุในสภาพเดมิ

สําหรับประเทศอนื ๆ ในแถบเอเชยี กรณุาตดิตอ่กบัตัวแทนจําหน่ายใกลบ้า้นเพอืแจง้ขอการ
รับรองการสง่คนืสนิคา้ ("RMA")

ขอ้สงวนสทิธิ

ภายใตก้รอบทกีฎหมายทเีกยีวขอ้งใหอ้นญุาตไว ้ขอ้กาํหนดและเงอืนไขทรีะบกุอ่นหนา้
นถีอืเป็นการรบัประกนัโดยสมบรูณ์สาํหรบัผลติภณัฑข์อง Kingston และมผีลบอกลา้ง
การรบัประกนัหรอืการแสดงตวัอนืใดทงัหมดทงัโดยทางวาจาหรอืทเีป็นลายลกัษณ์
อกัษร หา้มใหก้ารรบัประกนัอนืใดเกยีวกบัผลติภณัฑข์อง Kingston ยกเวน้มรีะบไุวโ้ดย
ชดัแจง้ขา้งตน้ นอกจากน ีKingston ขอจํากดัสทิธกิารรบัประกนัอนืใดนอกเหนอืจากที
ระบไุวน้ ีรวมทงัการรบัประกนัอนืใดทมีอียูภ่ายใตก้ฎหมายของประเทศ มลรฐั จงัหวดั
หรอืหนว่ยงานทอ้งถนิตามกรอบทกีฎหมายกําหนด โดยอาจครอบคลมุไปถงึการ
รบัประกนัโดยนยักรณีการไมล่ะเมดิ คณุสมบตัใินเชงิพาณิชยห์รอืความเหมาะสมเพอื
เป้าหมายเฉพาะดา้นใด ๆ การรบัประกนัทงัหมดทงัโดยชดัแจง้หรอืโดยนยัใหจ้าํกดัอยู่
ภายในระยะเวลาตามทกีําหนดขา้งตน้ ในบางมลรฐัหรอืบางพนืทอีาจไมอ่นญุาตใหม้กีาร
จาํกดัความรบัผดิชอบภายใตก้ารรบัประกนัแบบจํากดัเงอืนไข หรอืการกําหนดเงอืนไข
ระยะเวลาสําหรบัการรบัประกนัโดยนยั ในกรณีนขีอ้จาํกดัขา้งตน้ไมถ่อืมผีลกบัคณุ

ผลติภณัฑข์อง Kingston ไมไ่ดก้ารรบัรองสําหรบัใชเ้ป็นสว่นประกอบสําคญัในอปุกรณ์
ชว่ยชวีติหรอืการใชง้านใด ๆ ทหีากเกดิขอ้ผดิพลาดหรอืการทํางานทผีดิพลาดของ
ผลติภณัฑจ์ะทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติขนึได ้Kingston ไมร่บัผดิชอบใด ๆ ตอ่
การเสยีชวีติของบคุคลหรอืการสญูเสยี การบาดเจ็บหรอืความเสยีหายตอ่บคุคลหรอื
ทรพัยส์นิเนอืงจากการใชผ้ลติภณัฑใ์นรปูแบบตา่ง ๆ เชน่ กบัอปุกรณ์ดา้นการทหารหรอื
ความมนัคง อปุกรณ์ควบคมุการจราจร ระบบป้องกนัภยัพบิตัแิละอปุกรณ์ทางการแพทย์
หรอืเพอืชว่ยชวีติ

ความรบัผดิชอบโดยรวมของ Kingston ภายใตก้ารรบัประกนันหีรอืการรบัประกนัอนืใด
ทงัโดยแจง้หรอืโดยนบั ใหจ้าํกดัเฉพาะการซอ่ม เปลยีนสนิคา้หรอืคนืเงนิเทา่นนั การให้
บรกิารซอ่ม เปลยีนสนิคา้หรอืคนืเงนิถอืเป็นแนวทางการแกไ้ขปญัหาโดยชอบของบรษิทั
แตเ่พยีงผูเ้ดยีวกรณีมกีารละเมดิเงอืนไขการรบประกนัหรอื ขอ้กฎหมายอนืใด ภายใต้
กรอบทกีฎหมายใหอ้นุญาต Kingston ไมม่คีวามรบัผดิใด ๆ ตอ่ผูจ้ดัซอืหรอืผูใ้ชป้ลาย
ทางสําหรบัผลติภณัฑข์อง Kingston กรณีความเสยีหาย คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ การสญู
หายของขอ้มลู การสญูเสยีรายได ้การสญูเสยีเงนิออม การสญูเสยีผลกาํไร หรอืความ
เสยีหายจากอบุตักิารณ์หรอือนัเป็นผลตอ่เนอืงใด ๆ ทเีกดิขนึจากการจดัซอื ใชห้รอื
ความบกพรอ่งในการใชผ้ลติภณัฑข์อง Kingston แมว้า่ Kingston จะไดร้บัแจง้วา่อาจ
เกดิความเสยีหายดงักลา่วขนึไดก็้ตาม บางมลรฐัหรอืบางพนืทอีาจไมอ่นญุาตใหท้กีาร
คดัแยกหรอืจํากดัความรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายจากอบุตักิารณ์หรอืความเสยีหาย
อนัเป็นผลตอ่เนอืง ในกรณีนขีอ้จาํกดัหรอืขอ้ยกเวน้ดงักลา่วไมถ่อืมผีลกบัคณุ

การรบัประกนัจํากดัเงอืนไขนใีหส้ทิธติามกฎหมายบางประการแกค่ณุ โดยคณุยงัคง
สทิธอินื ๆ ตามทมีใีนมลรฐัหรอืในเขตพนืททีเีกยีวขอ้ง

สําหรบัประชากรในประเทศทเีป็นสมาชกิสหภาพยโุรป หากมกีารจดัซอืผลติภณัฑน์โีดย
ผูบ้รโิภค ไมใ่ชเ่พอืการดาํเนนิธุรกจิ การรบัประกนันเีป็นสทิธเิพมิเตมิจากสทิธติาม
กฎหมายของคณุทเีกยีวขอ้งกบัผลติภณัฑท์มีปีญัหาในการผลติ ขอคําแนะนําเกยีวกบั



สทิธติามกฎหมายไดจ้ากศนูยใ์หค้ําแนะนําผูบ้รโิภคในพนืทขีองคณุ ขอ้จํากดัสทิธนิไีม่
ไดม้เีป้าหมายเพอืจํากดัหรอืคดัแยกความรบัผดิชอบของ Kingston ตอ่การเสยีชวีติ
หรอืการบาดเจ็บทเีกดิขนึจากการเพกิเฉยหรอืสําคญัผดิใด ๆ

การรับประกนันจีัดหาโดย:

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

ผูบ้รโิภคชาวออสเตรเลยี:

กรณุาตรวจสอบรายละเอยีดการรับประกนัแบบจํากดัเงอืนไขของ Kingston สําหรับผูใ้ชใ้น
ออสเตรเลยี

ปรับปรงุครังท ี: กมุภาพันธ ์2018

03/2012 - 05/2013
05/2013 - 09/2015
09/2015 - 01/2017
01/2017 - 02/2018


