
แถลงสทิธิ �การรบัประกนัแบบจาํกดัเงื�อนไขจาก
Kingston 

ดูรายละเอยีดการรบัประกนัทั�งหมดจาก Kingston ไดด้งัต่อไปนี�

คุณสามารถขา้มไปยงัเนื�อหาที�ตอ้งการไดอ้ย่างรวดเรว็โดยเลอืกหวัขอ้ที�ตอ้งการจากรายการดา้นล่าง: 

 ระยะเวลารบัประกนั

 บรกิารทางเทคนิคฟรี

 ขั�นตอนการใช้สิทิธิ �รบัประกนัและเงื�อนไข

 ขอ้สงวนสทิธิ �

Kingston 

ใหก้ารรบัประกนัแกผู่ใ้ชป้ลายทางรายแรกว่าผลติภณัฑป์ราศจากขอ้บกพรอ่งของส่วนประกอบและการผลติภ

ายใตข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขที�แจง้ดงัต่อไปนี� โดยเป็นไปตามเงื�อนไขและขอ้จาํกดัที�กําหนดไวด้า้นล่าง

Kingston จะดําเนินการ ภายใตท้างเลอืกและดุลพนิิจเพื�อซอ่ม หรอืเปลี�ยนส่วนหนึ�งส่วนใดของผลติภณัฑนี์�

ซ ึ�งพสิูจนไ์ดว้่ามขีอ้บกพรอ่งจากการผลติ หรอืในวตัถุดบิ ชิ �นส่วนที�ไดร้บัการซอ่ม หรอืผลติภณัฑท์ี�เปลี�ยน

จะจดัหาใหโ้ดย Kingston ในรูปแบบการแลกเปลี�ยน ทั�งแบบเปลี�ยนกบัผลติภณัฑช์ ิ �นใหม่

หรอืเปลี�ยนกบัผลติภณัฑท์ี�ไดร้บัการรบัรองแลว้

ผลติภณัฑท์ี�ไดร้บัการรบัรองแลว้ทั�งหมดไดร้บัการทดสอบเพื�อใหแ้น่ใจว่าสามารถทํางานไดเ้ทยีบเท่ากบัผลติ

ภณัฑช์ ิ �นใหม่ หาก Kingston ไม่สามารถซอ่มหรอืเปลี�ยนผลติภณัฑใ์หไ้ด ้บรษิทัจะคนืเงนิ

หรอืคนืเครดติตามมูลค่าปัจจบุนัของผลติภณัฑนั์�น ๆ

ขณะที�มกีารเรยีกรอ้งสทิธิ �การรบัประกนัหรอืตามราคาที�จดัซ ื �อ

จะตอ้งจดัหาหลกัฐานยนืยนัการจดัซื �อระบุวนัที�เร ิ�มตน้และสถานที�จดัซ ื �อเดมิ

รวมทั�งรายละเอยีดผลติภณัฑแ์ละราคา

การรบัประกนัจาํกดัเงื�อนไขนี�ไม่ครอบคลุมความเสยีหายกบัผลติภณัฑท์ี�เกดิขึ �นจากการตดิตั�งไม่ถูกตอ้ง

อุบตัเิหตุ การใชผ้ดิวธิี ภยัธรรมชาติ ระบบจา่ยไฟขาดหรอืเกดิ ระบบกลไกที�ผดิปกตหิรอืเงื�อนไขแวดลอ้ม

รวมทั�งความเสยีหายจากการแยกส่วนประกอบ ซอ่มแซมหรอืดดัแปลงใด ๆ

การรบัประกนัแบบจาํกดัเงื�อนไขนี�ไม่มผีลหาก: (i) ไม่ไดใ้ชผ้ลติภณัฑต์ามคําแนะนําที�แจง้ไวห้รอื (ii) 

ไม่ไดใ้ชผ้ลติภณัฑต์ามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน

การรบัประกนัจาํกดัเงื�อนไขนี�ไม่มผีลกบัผลติภณัฑท์ี�มกีารแกไ้ขขอ้มูลบ่งชี �เดมิ มกีารลบหรอืปิดบงัขอ้มูลนี�

หรอืมกีารดําเนินการหรอืบรรจอุย่างไม่ถูกตอ้ง

รวมทั�งผลติภณัฑท์ี�จาํหน่ายแบบมอืสองหรอืขายต่อโดยขดัต่อขอ้บงัคบัดา้นการส่งออกของ U.S.A. 

และของประเทศอื�น

การรบัประกนัแบบจาํกดัเงื�อนไขนี�ครอบคลุมเฉพาะการซอ่ม เปลี�ยน

คนืเงนิหรอืใหเ้ครดติสําหรบัผลติภณัฑจ์าก Kingston ที�มปัีญหาตามที�ระบุขา้งตน้เท่านั�น Kingston 

จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ และไม่ใหป้ระกนัต่อความเสยีหายหรอืการสูญเสยีใด ๆ เนื�องจากการสูญหาย

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


ความเสยีหายหรอืความไม่สมบูรณข์องขอ้มูลและเนื�อหาใด ๆ

ทั�งสิ �นที�เกดิขึ �นระหว่างพจิารณาสาเหตุของปัญหา หรอืจากการถอด

การใหบ้รกิารหรอืการตดิตั�งผลติภณัฑข์อง Kingston การรบัประกนันี�ไม่ครอบคลุมซอฟตแ์วรจ์ากภายนอก

อุปกรณท์ี�เช ื�อมต่อหรอืขอ้มูลที�มกีารจดัเก็บไว ้Kingston 

จะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยีหรอืความเสยีหายที�เกดิขึ �นจรงิหรอืเป็นผลต่อเนื�องเนื�องจากซอฟตแ์วรจ์ากภ

ายนอก อุปกรณเ์ชื�อมต่อหรอืขอ้มูลที�มกีารจดัเก็บ ในกรณีที�มกีารเรยีกรอ้งใด ๆ

ความรบัผดิชอบเพยีงอย่างเดยีวของ Kingston 

คอืการจดัซอ่มหรอืเปลี�ยนชิ �นส่วนหรอืคนืเงนิตามความเหมาะสมภายใตดุ้ลพนิิจของ Kingston 

ระยะเวลารบัประกนั

รบัประกนัผลติภณัฑต์ลอดอายุการใชง้าน:** 

หน่วยความจาํประกอบไปดว้ย

 ValueRAM® 
 HyperX® 
 Kingston FURY™ 
 Server Premier 

 หน่วยความจาํขายปลกี

 หน่วยความจาํเฉพาะระบบจาก Kingston 

แฟลชเมมโมร ี�การด์ประกอบไปดว้ย

 Secure Digital 

 Secure Digital HC และ XC 
 CompactFlash 
 MultiMediaCard 

 SmartMedia ยกเวน้ไมโครเอสดกีารด์Industrial Temp microSD 

 ไมโครเอสดกีารด์ High Endurance microSD (SDCE) 
 Bali microSDHC Class 10 UHS-1 
 Flash adapters 

รบัประกนัหา้ปี: 

ผลติภณัฑข์อง Kingston 

ต่อไปนี�ไดร้บัความคุม้ครองตามแผนการรบัประกนัต่อไปนี�เป็นเวลาหา้ปีนับจากวนัที�ซ ื �อโดยผูใ้ชป้ลายทางราย

แรก: 

 ไดรฟ์ USB DataTraveler® (ยกเวน้ DataTraveler 2000) 
 Design-In Client DRAM (“CBD”) 



 ไดรฟ์ IronKey® USB 

 ไมโครเอสดกีารด์ Industrial Temp microSD 

SSD รบัประกนัภายใตเ้งื�อนไขเป็นเวลาหา้ปี: 

ผลติภณัฑต่์อไปนี�ของ Kingston อยู่ภายใตก้ารรบัประกนันี�ยกเวน้เงื�อนไขดงัต่อไปนี�: (i) 

ผลติภณัฑม์กีารใชง้านเกนิหา้ (5) ปีนับจากวนัที�จดัซ ื �อโดยลูกคา้ที�เป็นผูใ้ชป้ลายทางรายแรก (ii) 

เมื�อการใชง้าน SATA SSD ที�ตรวจวดัโดย SMART attribute 231 ตามที�ระบุ “ระดบัการสกึหรอของ

SSD” โดย Kingston แจง้ค่านอรม์ลัไลซท์ี�หนึ�ง (1) จาก Kingston SSD Manager (“KSM”) หรอื (iii) 

เมื�อการใชง้าน NVME SSD ตามที�ระบุโดย Health attribute “Percentage Used” ของ Kingston 

ขึ �นถงึหรอืสูงกว่าค่าหนึ�งรอ้ย (100) จาก KSM 

KSM มรีะบุไวใ้นเอกสารขอ้มูลสําหรบัผลติภณัฑ ์ และมเีผยแพรผ่่านเว็บไซตข์อง Kingston 

ที� www.kingston.com/SSDmanager สําหรบั SATA SSD 

ผลติภณัฑใ์หม่ที�ยงัไม่ไดใ้ชง้านจะแสดงค่าการสกึหรอที�หนึ�งรอ้ย (100) 

ในขณะที�ผลติภณัฑท์ี�ถงึขดีจาํกดัการรบัประกนัแลว้จะแสดงค่าการสกึหรอที�หนึ�ง (1) สําหรบั NVMe SSD 

ผลติภณัฑใ์หม่ที�ยงัไม่ไดใ้ชจ้ะแสดงค่า Percentage Used ที� 0 

ในขณะที�ผลติภณัฑท์ี�ถงึขดีจาํกดัการรบัประกนัแลว้จะแสดงค่า Percentage 

Used เกนิกว่าหรอืเท่ากบัหนึ�งรอ้ย (100) 

ดูขอ้มูลการรบัประกนัเฉพาะสําหรบัผลติภณัฑไ์ดจ้ากตารางการรบัประกนัผลติภณัฑ ์SSD ต่อไปนี�

ตารางการรบัประกนัภายใตเ้งื�อนไข 5 ปี (SATA SSD) 

ตระกูลไดรฟ์ เลขชิ �นส่วน

DC500 SEDC500xxx 

DC400 SEDC400S37xxx 

DC450R SEDC450Rxxx 

KC400 SKC400S37xxx 

KC600 SKC600xxx 

M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx 

UV500 SUV500xxx 

ตารางการรบัประกนัภายใตเ้งื�อนไข 5 ปี (NVME SSD) 

ตระกูลไดรฟ์ เลขชิ �นส่วน

A1000 SA1000M8xxx 

A2000 SA2000M8xxx 

DC1000B SEDC1000BMBxxx 

https://www.kingston.com/SSDmanager


DCP1000* SEDC1000Hxxx* 

KC1000 SKC1000xxx 

KC2000 SKC2000xxx 

DC1000M SEDC1000Mxxx 

DC1500M SEDC1500Mxxx 

KC2500 SKC2500xxx 

* หากการใชง้าน M.2 SSD หนึ�งตวัขึ �นไปในสี� (4) ตวัของ DCP1000 แสดงค่า Percentage 

Used ว่าถงึหรอืเกนิค่านอรม์ลัไซท์ี� 100 ผลติภณัฑจ์ะไม่ไดร้บัการรบัประกนัอกีต่อไป

รบัประกนัสามปี: 

ผลติภณัฑข์อง Kingston 

ต่อไปนี�ไดร้บัความคุม้ครองตามแผนการรบัประกนัต่อไปนี�เป็นเวลาสามปีนับจากวนัที�ซ ื �อโดยผูใ้ชป้ลายทางรา

ยแรก: 

 DataTraveler 2000 

 ไมโครเอสดกีารด์ High Endurance microSD (SDCE) 

 DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2) และ SSD บางรุน่มรีะบุไวใ้นตารางต่อไปนี�

ตารางการรบัประกนัสามปี (SATA SSD) 

ตระกูลไดรฟ์ เลขชิ �นส่วน

HyperX Savage SHSS37Axxx 

SSD รบัประกนัภายใตเ้งื�อนไขเป็นเวลาสามปี: 

ผลติภณัฑต่์อไปนี�ของ Kingston อยู่ภายใตก้ารรบัประกนันี�ยกเวน้เงื�อนไขดงัต่อไปนี�: (i) 

ผลติภณัฑม์กีารใชง้านเกนิสาม (3) ปีนับจากวนัที�จดัซ ื �อโดยลูกคา้ที�เป็นผูใ้ชป้ลายทางรายแรก (ii) 

เมื�อการใชง้าน SATA SSD ตามที�ตรวจวดัโดย SMART attribute 231 ที�ระบุ “ระดบัการสกึหรอของ

SSD” โดย Kingston แจง้ค่านอรม์ลัไลซท์ี�หนึ�ง (1) จาก Kingston SSD Manager (“KSM”) หรอื (iii) 

เมื�อการใชง้าน NVME SSD ตามที�ระบุโดย Health attribute “Percentage Used” ของ Kingston 

ขึ �นถงึหรอืสูงกว่าค่าหนึ�งรอ้ย (100) จาก KSM 

KSM มรีะบุไวใ้นเอกสารขอ้มูลสําหรบัผลติภณัฑเ์ฉพาะรุน่ และมเีผยแพรผ่่านเว็บไซตข์อง Kingston 

ที� www.kingston.com/SSDmanager สําหรบั SATA SSD 

ผลติภณัฑใ์หม่ที�ยงัไม่ไดใ้ชง้านจะแสดงค่าการสกึหรอไวท้ี�หนึ�งรอ้ย (100) 

ในขณะที�ผลติภณัฑท์ี�ถงึเกณฑจ์าํกดัความทนทานจะแสดงค่าส่วนแสดงการสกึหรอเป็นหนึ�ง (1) สําหรบั

NVMe SSD ผลติภณัฑใ์หม่ที�ยงัไม่ไดใ้ชจ้ะแสดงค่า Percentage Used เป็น 0 

https://www.kingston.com/SSDmanager


ในขณะที�ผลติภณัฑท์ี�ครบอายุการรบัประกนัจะแสดง Percentage Used มากกว่าหรอืเท่ากบัหนึ�งรอ้ย
(100) 

ดูขอ้มูลการรบัประกนัเฉพาะสําหรบัผลติภณัฑไ์ดจ้ากตารางการรบัประกนัผลติภณัฑ ์SSD ต่อไปนี�

ตารางการรบัประกนัภายใตเ้งื�อนไขสามปี (SATA SSD) 

ตระกูลไดรฟ์ เลขชิ �นส่วน

A400 SA400S37xxx

Hyper X Fury RGB SHFR200xxx 

Q500 SQ500S37xxx

UV300 SUV300S37Axxx

UV400 SUV400S37xxx

ตารางการรบัประกนัภายใตเ้งื�อนไขสามปี (NVMe SSD) 

NV1 SNVSxxx

รบัประกนัสองปี: 

ผลติภณัฑข์อง Kingston 

ต่อไปนี�ไดร้บัความคุม้ครองตามแผนการรบัประกนัต่อไปนี�เป็นเวลาสองปีนับจากวนัที�ซ ื �อโดยผูใ้ชป้ลายทางรา

ยแรก: 

 DataTraveler® Bolt Duo 
 MobileLite® Wireless - Gen 3 
 MobileLite® Wireless - Gen 2 

 รดีเดอร ์MobileLite 

 รดีเดอร ์microSD 
 Nucleum 

 ผลติภณัฑท์ี�อยู่ภายใตK้ingston Customization Program Kingston Customization 

Programจาํกดัเงื�อนไขการตดัเครดติหรอืการคนืเงนิในชว่งระยะเวลาการรบัประกนัสองปี

ในบางกรณี Kingston อาจทําการเปลี�ยนผลติภณัฑท์ี�มปัีญหาจากการสั�งซ ื �อผา่น Kingston 

Customization Program เป็นผลติภณัฑอ์ื�นที�สามารถใชง้านไดเ้ทยีบเท่า

รบัประกนัหนึ�งปี: 

ผลติภณัฑข์อง Kingston 

ต่อไปนี�ไดร้บัความคุม้ครองตามแผนการรบัประกนัต่อไปนี�เป็นเวลาหนึ�งปีนับจากวนัที�ซ ื �อโดยผูใ้ชป้ลายทางรา

ยแรก: 

 MobileLite® Wireless - Gen 1 

 ชดุอุปกรณเ์สรมิ DataTraveler® 
 Wi-Drive® 



 TravelLite® 

 รดีเดอร ์SD/MMC 
 Bali microSDHC Class 10 UHS-1 

ในกรณีที�ผลติภณัฑย์กเลกิการผลติไปแลว้ Kingston สามารถใชดุ้ลพนิิจเพื�อซอ่มผลติภณัฑด์งักล่าว

เสนอผลติภณัฑเ์ปลี�ยนที�ใกลเ้คยีงกนัหรอืคนืเงนิตามราคาจดัซื �อหรอืมูลค่าของผลติภณัฑใ์นปัจจบุนัพจิารณ

าตามกรณีที�มมูีลค่าตํ�ากว่า

สนิคา้ที�ซอ่มหรอืเปลี�ยนใหม่จะยงัคงไดร้บัความคุม้ครองตามการรบัประกนัแบบจาํกดัเงื�อนไขนี�ตามระยะเวลาร ั

บประกนัเดมิที�เหลอืหรอืเกา้สบิ (90) วนัพจิารณาจากระยะเวลาที�ยาวนานกว่า

การรบัประกนัแบบจาํกดัเงื�อนไขนี�มผีลเฉพาะกบัลูกคา้ที�เป็นผูใ้ชร้ายแรกและอยู่ภายใตเ้งื�อนไขที�ระบุไวนี้�

การรบัประกนัแบบจาํกดัเงื�อนไขไม่สามารถเปลี�ยนมอืได ้

ผลติภณัฑท์ี�จดัซ ื �อเป็นชดุจะตอ้งส่งคนืเป็นชดุเพื�อรบัสทิธิ �ประกนัสนิคา้

**อายุการใชง้านของผลติภณัฑค์อืระยะเวลาการใชง้านตามสมควรตามปกตสิําหรบัผลติภณัฑใ์กลเ้คยีงกนัใ

นกลุ่มอุตสาหกรรม ทั�งนี�การรบัประกนัตลอดอายุการใชง้านอยู่ภายใตนิ้ยามที�กาํหนดในแต่ละประเทศ

สําหรบัประเทศรสัเซยี การรบัประกนัตลอดอายุการใชง้านใหม้กีาํหนดระยะเวลาสบิ (10) 

ปีนับจากวนัที�จดัซ ื �อโดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก

บรกิารทางเทคนิคฟรี

หากพบปัญหาระหวา่งการตดิต่อหรอืใชง้านผลติภณัฑข์อง Kingston ในภายหลงั

สามารถตดิต่อกบัฝ่ายเทคนิคไดก้อ่นรบับรกิารซอ่ม

ขอรบับรกิารทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี�kingston.com/support. 

นอกจากนี� Kingston ยงัมบีรกิารทางเทคนิคภาษาองักฤษจดัใหฟ้รสีําหรบัลูกคา้ทั�วโลก

สหรฐัฯ และแคนาดา: 

สามารถตดิต่อกบัฝ่ายเทคนิคของ Kingston ในสหรฐัฯ และแคนาดาไดโ้ดยตรงที�หมายเลข

+1 (714) 435-2639 หรอืตดิต่อผ่านเบอรโ์ทรฟรทีี�: +1 (800) 435-0640. 

ยุโรป ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา: 

ฝ่ายบรกิารทางเทคนิคของ Kingston ในยุโรป ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา

ยกเวน้ประเทศที�ระบุไวแ้ยกเฉพาะสามารถตดิต่อไดท้ี�หมายเลข +44 (0) 1932 738888 

ตรวจสอบค่าบรกิารโทรศพัทใ์นประเทศไดท้ี� www.kingston.com/en/company/contacts. 

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


เอเชยี: 

ตดิต่อฝ่ายสนับสนุนดา้นเทคนิคในเอเชยี กรุณาตรวจสอบหมายเลขตดิต่อไดจ้ากหนา้เว็บดา้นล่างนี�

สําหรบัผลติภณัฑ ์Kingston https://www.kingston.com/en/support

รสัเซยี เบลารสุ: 

ตดิต่อฝ่ายบรกิารทางเทคนิคของ Kingston 

ในรสัเซยี:ru_support@kingston.com หรอืตดิต่อหมายเลขโทรฟรสีําหรบัสหพนัธรฐัรสัเซยี, 8 (800) 
700-1350 

ยูเครน: 

ตดิต่อฝ่ายบรกิารทางเทคนิคของ Kingston ในยูเครน: ua_support@kingston.com

ประเทศในเอเชยีกลางและคอเคซสั มอลโดว่า: 

ตดิต่อฝ่ายบรกิารดา้นเทคนิคของ Kingston สําหรบัประเทศในกลุ่ม
CIS: cis_support@kingston.com

ขั�นตอนการใช ้สิทิธิ �รบัประกนัและเงื�อนไข

ขอรบับรกิารตามสญัญารบัประกนัโดยส่งคนืสนิคา้ที�มปัีญหาไปยงัจดุจดัซื �อเดมิหรอืตวัแทนจาํหน่ายของ

Kingston ที�ไดร้บัอนุญาตที�คุณจดัซื �อสนิคา้จาก Kingston 

กรุณายนืยนัเงื�อนไขนโยบายการส่งคนืสนิคา้กอ่นส่งคนืสนิคา้ โดยปกตจิะตอ้งระบุรหสัสนิคา้

เลขรุน่และซเีรยีลนัมเบอร ์(ถา้ม)ี พรอ้มรายละเอยีดปัญหาที�พบ คุณจะตอ้งแสดงหลกัฐานการจดัซื �อ

ชิ �นส่วนหรอืผลติภณัฑท์ี�ส่งคนืทั�งหมดหากมีการเปลี�ยนใหม่หรอืคนืเงนิจะถอืเป็นทรพัยส์นิของ Kingston 

เมื�อไดร้บัแลว้ สนิคา้ที�จดัซอ่มหรอืเปลี�ยนใหม่จะถูกจดัส่งโดย Kingston เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย

ผลติภณัฑท์ี�ไม่ไดนํ้าเขา้หรอืจาํหน่ายผ่านตวัแทนจาํหน่ายที�ไดร้บัอนุญาตจาก Kingston 

จะไม่ไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ารรบัประกนันี� ทั�งนี�ภายใตข้อบเขตที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งใหอ้นุญาต และ

Kingston อาจเลอืกจดัซอ่มหรอืเปลี�ยนผลติภณัฑโ์ดยคดิค่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ

ทั�งนี�เพื�อเป็นการรบัรองคุณภาพของผลติภณัฑ ์

กรุณาตดิต่อตวัแทนจาํหน่ายที�คุณจดัซื �อผลติภณัฑเ์พื�อสอบถามเกี�ยวกบัการรบัประกนั

สหรฐัฯ: 

ในสหรฐัฯ คุณสามารถส่งคนืผลติภณัฑไ์ดโ้ดยตรงไปยงัศูนยบ์รกิารของ Kingston 

หลงัจากไดร้บัเลขรบัรองสนิคา้ส่งคนื ("RMA") จาก Kingston เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ เลข RMA 

สามารถรบัไดจ้าก kingston.com/us/support หรอืตดิต่อศูนยบ์รกิารลูกคา้ของ Kingston ที� +1 (714) 

https://www.kingston.com/en/support
mailto:ru_support@kingston.com
mailto:ua_support@kingston.com
mailto:cis_support@kingston.com
https://www.kingston.com/us/support


438-1810, or +1 (800) 337-3719 สําหรบัการส่งคนืหน่วยความจาํ ValueRAM 

กรุณาตดิต่อฝ่ายบรกิารทางเทคนิคที� +1 (800) 435-0640 เพื�อรบับรกิารเกี�ยวกบั RMA 

หลงัจากไดร้บัเลข RMA จาก Kingston จะตอ้งจดัส่งสนิคา้ภายในสามสบิ (30) วนัไปที� Kingston 
Technology Company, Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, 

CA 92708 U.S.A. คุณจะตอ้งรบัผดิชอบค่าประกนัภยัและค่าจดัส่งของสนิคา้ส่งคนืเอง

สนิคา้ที�จดัส่งไปยงัศูนยบ์รกิารจะตอ้งบรรจใุหเ้หมาะสมเพื�อป้องกนัความเสยีหายระหว่างการนําส่ง เลข RMA 

จาก Kingston จะตอ้งแสดงไวด้า้นนอกของบรรจภุณัฑอ์ย่างชดัเจน

ในกรณีที�คุณส่งผลติภณัฑไ์ปยงัศูนยบ์รกิารโดยไม่มเีลข RMA 

หรอืไม่ไดจ้ดัแสดงเลขไวอ้ย่างเด่นชดัที�ดา้นนอกของบรรจภุณัฑ ์ สนิคา้จะถูกส่งคนืถงึคุณในสภาพเดมิ

ยุโรป ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา: 

สําหรบัยุโรป

ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา หากคุณไม่สามารถส่งคนืผลติภณัฑไ์ปยงัจดุจดัซื �อเดมิหรอืตวัแทนจาํหน่าย

ที�ไดร้บัอนุญาตจาก Kingston หรอืผูแ้ทนจากหน่ายที�จดัซ ื �อผลติภณัฑ ์

สามารถส่งคนืผลติภณัฑโ์ดยตรงไปยงัศูนยบ์รกิารของ Kingston หลงัจากไดร้บัเลขรบัรองการส่งคนืวสัดุ

("RMA") จาก Kingston แลว้ เลข RMA 

สามารถขอไดผ้่านทาง kingston.com/en/support ในบางกรณีเราอาจแจง้ขอใหคุ้ณแสดงหลกัฐานการจั

ดซื �อ

หลงัจากไดร้บัเลข RMA จาก Kingston แลว้ ภายในสามสบิ (30) วนัคุณจะตอ้งส่งผลติภณัฑใ์หแ้ก่
Kingston Technology Europe Co. LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on 
Thames, Middlesex, TW16 7EP, 

U.K.คุณจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการจดัส่งและประกนัภยัสนิคา้

ผลติภณัฑจ์ะตอ้งบรรจใุหเ้หมาะสมเพื�อป้องกนัความเสยีหายระหว่างการนําส่ง เลข RMA จาก Kingston 

จะตอ้งแสดงไวด้า้นนอกของบรรจภุณัฑอ์ย่างชดัเจน หากไม่แสดงเลข RMA ที�บรรจภุณัฑ ์

สนิคา้จะถูกส่งคนืในสภาพเดมิพรอ้มบรรจภุณัฑ ์

เอเชยี: 

ในเอเชยี กรุณาดูรายละเอยีดสําหรบัพื �นที�ของคุณ ในกรณีของไตห้วนั

คุณสามารถส่งคนืสนิคา้ที�มีปัญหาไปยงัตวัแทนจาํหน่ายใกลบ้า้น

หรอืศูนยบ์รกิาร,หรอืกรอกแบบฟอรม์ส่งคนืสนิคา้ออนไลน์

ไปที� https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply เพื�อดําเนินการต่อ ในกรณีของจนี

คุณสามารถแจง้ขอรบับรกิาร RMA ไดจ้ากตวัแทนจาํหน่ายที�ไดร้บัอนุญาตหรอืศูนยบ์รกิารที�ไดร้บัอนุญาต

ดูรายชื�อศูนยบ์รกิารในจนีไดท้ี� https://www.kingston.com/cn/support/china/center

หลงัจากไดเ้ลข RMA จาก Kingston ภายในระยะเวลาสาม (3) วนั ใหส้่งผลติภณัฑไ์ปยงั Kingston 
Technology Far East Corp. 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 

35053, R.O.C. คุณจะตอ้งรบัผดิชอบค่าประกนัภยัและค่าจดัส่งผลติภณัฑด์ว้ยตวัเอง

https://www.kingston.com/en/support
https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply
https://www.kingston.com/cn/support/china/center


สนิคา้ที�จดัส่งไปยงัศูนยบ์รกิารจะตอ้งบรรจใุหเ้หมาะสมเพื�อป้องกนัความเสยีหายระหว่างการนําส่ง เลข RMA 

จาก Kingston จะตอ้งแสดงไวด้า้นนอกของบรรจภุณัฑอ์ย่างชดัเจน

ในกรณีที�คุณส่งผลติภณัฑไ์ปยงัศูนยบ์รกิารโดยไม่มเีลข RMA 

หรอืไม่ไดจ้ดัแสดงเลขไวอ้ย่างเด่นชดัที�ดา้นนอกของบรรจภุณัฑ ์สนิคา้จะถูกส่งคนืถงึคุณในสภาพเดมิ

สําหรบัประเทศอื�น ๆ ในแถบเอเชยี

กรุณาตดิต่อกบัตวัแทนจาํหน่ายใกลบ้า้นเพื�อแจง้ขอการรบัรองการส่งคนืสนิคา้ ("RMA") 

ขอ้สงวนสทิธิ �

ภายใตก้รอบที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งใหอ้นุญาตไว้

ขอ้กําหนดและเงื�อนไขที�ระบุก่อนหน้านี�ถอืเป็นการรบัประกนัโดยสมบูรณสํ์าหรบัผลติภณัฑข์อง
Kingston 

และมผีลบอกลา้งการรบัประกนัหรอืการแสดงตวัอื�นใดทั�งหมดทั�งโดยทางวาจาหรอืที�เป็นลายลกั

ษณอ์กัษร หา้มใหก้ารรบัประกนัอื�นใดเกี�ยวกบัผลติภณัฑข์อง Kingston 

ยกเวน้มรีะบุไวโ้ดยชดัแจง้ขา้งตน้ นอกจากนี� Kingston 

ขอจํากดัสทิธิ �การรบัประกนัอื�นใดนอกเหนือจากที�ระบุไวนี้�

รวมทั�งการรบัประกนัอื�นใดที�มอียู่ภายใตก้ฎหมายของประเทศ มลรฐั

จงัหวดัหรอืหน่วยงานทอ้งถิ�นตามกรอบที�กฎหมายกําหนด

โดยอาจครอบคลุมไปถงึการรบัประกนัโดยนยักรณีการไม่ละเมดิ

คุณสมบตัใินเชงิพาณิชยห์รอืความเหมาะสมเพื�อเป้าหมายเฉพาะดา้นใด ๆ

การรบัประกนัท ั�งหมดทั�งโดยชดัแจง้หรอืโดยนยัใหจ้ํากดัอยู่ภายในระยะเวลาตามที�กําหนดขา้งต้

น

ในบางมลรฐัหรอืบางพื �นที�อาจไม่อนุญาตใหม้กีารจํากดัความรบัผดิชอบภายใตก้ารรบัประกนัแ

บบจํากดัเงื�อนไข หรอืการกําหนดเงื�อนไขระยะเวลาสําหรบัการรบัประกนัโดยนยั

ในกรณีนี�ขอ้จํากดัขา้งตน้ไม่ถอืมผีลกบัคุณ

ผลติภณัฑข์อง Kingston 

ไม่ไดก้ารรบัรองสําหรบัใชเ้ป็นส่วนประกอบสําคญัในอุปกรณช์ว่ยชวีติหรอืการใชง้านใด ๆ

ที�หากเกดิขอ้ผดิพลาดหรอืการทํางานที�ผดิพลาดของผลติภณัฑจ์ะทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเ

สยีชวีติขึ �นได ้Kingston ไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการเสยีชวีติของบุคคลหรอืการสูญเสยี

การบาดเจ็บหรอืความเสยีหายต่อบุคคลหรอืทรพัยส์นิเนื�องจากการใชผ้ลติภณัฑใ์นรูปแบบต่าง

ๆ เชน่ กบัอุปกรณด์า้นการทหารหรอืความมั�นคง อุปกรณค์วบคุมการจราจร

ระบบป้องกนัภยัพบิตัแิละอุปกรณท์างการแพทยห์รอืเพื�อชว่ยชวีติ

ความรบัผดิชอบโดยรวมของ Kingston 

ภายใตก้ารรบัประกนันี�หรอืการรบัประกนัอื�นใดทั�งโดยแจง้หรอืโดยนบั ใหจ้ํากดัเฉพาะการซอ่ม

เปลี�ยนสนิคา้หรอืคนืเงินเท่านั�น การใหบ้รกิารซอ่ม

เปลี�ยนสนิคา้หรอืคนืเงินถอืเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยชอบของบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีวกร

ณีมกีารละเมดิเงื�อนไขการรบประกนัหรอื ขอ้กฎหมายอื�นใด ภายใตก้รอบที�กฎหมายใหอ้นุญาต



Kingston ไม่มคีวามรบัผดิใด ๆ ต่อผูจ้ดัซื �อหรอืผูใ้ชป้ลายทางสําหรบัผลติภณัฑข์อง

Kingston กรณีความเสยีหาย ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ �น การสูญหายของขอ้มูล การสูญเสยีรายได้

การสูญเสยีเงินออม การสูญเสยีผลกําไร

หรอืความเสยีหายจากอุบตักิารณห์รอือนัเป็นผลต่อเนื�องใด ๆ ที�เกดิขึ �นจากการจดัซื �อ

ใชห้รอืความบกพรอ่งในการใชผ้ลติภณัฑข์อง Kingston แมว้่า Kingston 

จะไดร้บัแจง้ว่าอาจเกดิความเสยีหายดงักล่าวขึ �นไดก้็ตาม

บางมลรฐัหรอืบางพื �นที�อาจไม่อนุญาตใหท้กีารคดัแยกหรอืจํากดัความรบัผดิชอบต่อความเสยีห

ายจากอุบตักิารณห์รอืความเสยีหายอนัเป็นผลต่อเนื�อง

ในกรณีนี�ขอ้จํากดัหรอืขอ้ยกเวน้ดงักล่าวไม่ถอืมผีลกบัคุณ

การรบัประกนัจํากดัเงื�อนไขนี�ใหส้ทิธิ �ตามกฎหมายบางประการแก่คุณ โดยคุณยงัคงสทิธิ �อื�น ๆ

ตามที�มใีนมลรฐัหรอืในเขตพื�นที�ที�เกี�ยวขอ้ง

สําหรบัประชากรในสหราชอาณาจกัรหรอืประเทศที�เป็นสมาชกิสหภาพยุโรป

หากมกีารจดัซื �อผลติภณัฑนี์�โดยผูบ้รโิภค ไม่ใชเ่พื�อการดําเนินธุรกจิ

การรบัประกนันี�เป็นสทิธิ �เพิ�มเตมิจากสทิธติามกฎหมายของคุณที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑท์ี�มปัีญ

หาในการผลติ

ขอคําแนะนําเกี�ยวกบัสทิธิ �ตามกฎหมายไดจ้ากศูนยใ์หคํ้าแนะนําผูบ้รโิภคในพื�นที�ของคุณ

ขอ้จํากดัสทิธิ �นี�ไม่ไดม้เีป้าหมายเพื�อจํากดัหรอืคดัแยกความรบัผดิชอบของ Kingston 

ต่อการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บที�เกดิขึ �นจากการเพกิเฉยหรอืสําคญัผดิใด ๆ

การรบัประกนันี�จดัหาโดย: 

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

ผลติภณัฑก์ลุ่ม Embedded และ DRAM 

กรุณาดูถอ้ยแถลงการรบัประกนัสําหรบั Embedded และ ส่วนประกอบ DRAM

ผูบ้รโิภคชาวออสเตรเลยี: 

กรุณาตรวจสอบรายละเอยีดการรบัประกนัแบบจาํกดัเงื�อนไขของ Kingston สําหรบัผูใ้ชใ้นออสเตรเลยี

ปรบัปรุงคร ั�งที� : 07/2021 

https://www.kingston.com/th/company/warranty/embedded
https://www.kingston.com/th/company/warranty/dram
https://www.kingston.com/us/wa/warranty_au

