
แถลงสทิธิก์ารรบัประกนัแบบจ ากดัเงือ่นไขจาก 

Kingston 

ดูรายละเอยีดการรบัประกนัทัง้หมดจาก Kingston ไดด้งัต่อไปนี ้

คุณสามารถขา้มไปยงัเนือ้หาทีต่อ้งการไดอ้ย่างรวดเรว็โดยเลอืกหวัขอ้ทีต่อ้งการจากรายการดา้นล่าง: 

• ระยะเวลารบัประกนั 

• บรกิารทางเทคนิคฟร ี

• ขัน้ตอนการใช้สิทิธิร์บัประกนัและเงื่อนไข 

• ขอ้สงวนสทิธิ ์

Kingston 

ใหก้ารรบัประกนัแกผู่ใ้ชป้ลายทางรายแรกว่าผลติภณัฑป์ราศจากขอ้บกพรอ่งของส่วนประกอบและการผลติภ

ายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขทีแ่จง้ดงัต่อไปนี ้โดยเป็นไปตามเงือ่นไขและขอ้จ ากดัทีก่ าหนดไวด้า้นล่าง 

Kingston จะด าเนินการ ภายใตท้างเลอืกและดุลพนิิจเพือ่ซอ่ม หรอืเปลีย่นส่วนหน่ึงส่วนใดของผลติภณัฑนี์ ้

ซึง่พสิูจนไ์ดว้่ามขีอ้บกพรอ่งจากการผลติ หรอืในวตัถุดบิ ชิน้ส่วนทีไ่ดร้บัการซอ่ม หรอืผลติภณัฑท์ีเ่ปลีย่น 

จะจดัหาใหโ้ดย Kingston ในรูปแบบการแลกเปลีย่น ทัง้แบบเปลีย่นกบัผลติภณัฑช์ ิน้ใหม่ 

หรอืเปลีย่นกบัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการรบัรองแลว้ 

ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการรบัรองแลว้ทัง้หมดไดร้บัการทดสอบเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสามารถท างานไดเ้ทยีบเท่ากบัผลติ

ภณัฑช์ ิน้ใหม่ หาก Kingston ไม่สามารถซอ่มหรอืเปลีย่นผลติภณัฑใ์หไ้ด ้บรษิทัจะคนืเงนิ 

หรอืคนืเครดติตามมูลค่าปัจจบุนัของผลติภณัฑน้ั์น ๆ 

ขณะทีม่กีารเรยีกรอ้งสทิธิก์ารรบัประกนัหรอืตามราคาทีจ่ดัซ ือ้ 

จะตอ้งจดัหาหลกัฐานยนืยนัการจดัซือ้ระบุวนัทีเ่ร ิม่ตน้และสถานทีจ่ดัซ ือ้เดมิ 

รวมทัง้รายละเอยีดผลติภณัฑแ์ละราคา 

การรบัประกนัจ ากดัเงือ่นไขนีไ้ม่ครอบคลุมความเสยีหายกบัผลติภณัฑท์ีเ่กดิขึน้จากการตดิตัง้ไม่ถูกตอ้ง 

อุบตัเิหตุ การใชผ้ดิวธิ ีภยัธรรมชาต ิระบบจา่ยไฟขาดหรอืเกดิ ระบบกลไกทีผ่ดิปกตหิรอืเงือ่นไขแวดลอ้ม 

รวมทัง้ความเสยีหายจากการแยกส่วนประกอบ ซอ่มแซมหรอืดดัแปลงใด ๆ 

การรบัประกนัแบบจ ากดัเงือ่นไขนีไ้ม่มผีลหาก: (i) ไม่ไดใ้ชผ้ลติภณัฑต์ามค าแนะน าทีแ่จง้ไวห้รอื (ii) 

ไม่ไดใ้ชผ้ลติภณัฑต์ามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

การรบัประกนัจ ากดัเงือ่นไขนีไ้ม่มผีลกบัผลติภณัฑท์ีม่กีารแกไ้ขขอ้มูลบ่งชีเ้ดมิ มกีารลบหรอืปิดบงัขอ้มูลนี ้

หรอืมกีารด าเนินการหรอืบรรจอุย่างไม่ถูกตอ้ง 

รวมทัง้ผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายแบบมอืสองหรอืขายต่อโดยขดัต่อขอ้บงัคบัดา้นการส่งออกของ U.S.A. 

และของประเทศอืน่ 

การรบัประกนัแบบจ ากดัเงือ่นไขนีค้รอบคลุมเฉพาะการซอ่ม เปลีย่น 

คนืเงนิหรอืใหเ้ครดติส าหรบัผลติภณัฑจ์าก Kingston ทีม่ปัีญหาตามทีร่ะบุขา้งตน้เท่าน้ัน Kingston 

จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ และไม่ใหป้ระกนัต่อความเสยีหายหรอืการสูญเสยีใด ๆ เน่ืองจากการสูญหาย 

ความเสยีหายหรอืความไม่สมบูรณข์องขอ้มูลและเนือ้หาใด ๆ 

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


ทัง้สิน้ทีเ่กดิขึน้ระหว่างพจิารณาสาเหตุของปัญหา หรอืจากการถอด 

การใหบ้รกิารหรอืการตดิตัง้ผลติภณัฑข์อง Kingston การรบัประกนันีไ้ม่ครอบคลุมซอฟตแ์วรจ์ากภายนอก 

อุปกรณท์ีเ่ช ือ่มต่อหรอืขอ้มูลทีม่กีารจดัเก็บไว ้Kingston 

จะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืเป็นผลต่อเน่ืองเน่ืองจากซอฟตแ์วรจ์ากภ

ายนอก อุปกรณเ์ชือ่มต่อหรอืขอ้มูลทีม่กีารจดัเก็บ ในกรณีทีม่กีารเรยีกรอ้งใด ๆ 

ความรบัผดิชอบเพยีงอย่างเดยีวของ Kingston 

คอืการจดัซอ่มหรอืเปลีย่นชิน้ส่วนหรอืคนืเงนิตามความเหมาะสมภายใตดุ้ลพนิิจของ Kingston 

ระยะเวลารบัประกนั 

รบัประกนัผลติภณัฑต์ลอดอายุการใชง้าน:** 

หน่วยความจ าประกอบไปดว้ย 

• ValueRAM® 
• HyperX® 
• Kingston FURY™ 
• Server Premier 

• หน่วยความจ าขายปลกี 

• หน่วยความจ าเฉพาะระบบจาก Kingston 

แฟลชเมมโมร ีก่ารด์ประกอบไปดว้ย 

• Secure Digital 

• Secure Digital HC และ XC 

• CompactFlash 
• MultiMediaCard 

• SmartMedia ยกเวน้ไมโครเอสดกีารด์Industrial Temp microSD 

• Flash adapters 

**อายุการใชง้านของผลติภณัฑค์อืระยะเวลาการใชง้านตามสมควรตามปกตสิ าหรบัผลติภณัฑใ์กลเ้คยีงกนัใ

นกลุ่มอุตสาหกรรม ทัง้นีก้ารรบัประกนัตลอดอายุการใชง้านอยู่ภายใตนิ้ยามทีก่ าหนดในแต่ละประเทศ 

ส าหรบัประเทศรสัเซยี การรบัประกนัตลอดอายุการใชง้านใหม้กี าหนดระยะเวลาสบิ (10) 

ปีนับจากวนัทีจ่ดัซ ือ้โดยผูใ้ชป้ลายทางรายแรก 

รบัประกนัหา้ปี: 

ผลติภณัฑข์อง Kingston 

ต่อไปนีไ้ดร้บัความคุม้ครองตามแผนการรบัประกนัต่อไปนีเ้ป็นเวลาหา้ปีนับจากวนัทีซ่ ือ้โดยผูใ้ชป้ลายทางราย

แรก: 

• ไดรฟ์ USB DataTraveler® (ยกเวน้ DataTraveler 2000) 



• Design-In Client DRAM (“CBD”) 

• ไดรฟ์ IronKey® USB 

• การด์ Industrial Temp microSD (SDCIT) 

SSD รบัประกนัภายใตเ้งือ่นไขเป็นเวลาหา้ปี: 

ผลติภณัฑต่์อไปนีข้อง Kingston อยู่ภายใตก้ารรบัประกนันีย้กเวน้เงือ่นไขดงัต่อไปนี:้ (i) 

ผลติภณัฑม์กีารใชง้านเกนิหา้ (5) ปีนับจากวนัทีจ่ดัซ ือ้โดยลูกคา้ทีเ่ป็นผูใ้ชป้ลายทางรายแรก (ii) 

เมือ่การใชง้าน SATA SSD ทีต่รวจวดัโดย SMART attribute 231 ตามทีร่ะบุ “ระดบัการสกึหรอของ 

SSD” โดย Kingston แจง้ค่านอรม์ลัไลซท์ีห่น่ึง (1) จาก Kingston SSD Manager (“KSM”) หรอื (iii) 

เมือ่การใชง้าน NVME SSD ตามทีร่ะบุโดย Health attribute “Percentage Used” ของ Kingston 

ขึน้ถงึหรอืสูงกว่าค่าหน่ึงรอ้ย (100) จาก KSM 

KSM มรีะบุไวใ้นเอกสารขอ้มูลส าหรบัผลติภณัฑ ์และมเีผยแพรผ่่านเว็บไซตข์อง Kingston 

ที ่www.kingston.com/SSDmanager ส าหรบั SATA SSD 

ผลติภณัฑใ์หม่ทีย่งัไม่ไดใ้ชง้านจะแสดงค่าการสกึหรอทีห่น่ึงรอ้ย (100) 

ในขณะทีผ่ลติภณัฑท์ีถ่งึขดีจ ากดัการรบัประกนัแลว้จะแสดงค่าการสกึหรอทีห่น่ึง (1) ส าหรบั NVMe SSD 

ผลติภณัฑใ์หม่ทีย่งัไม่ไดใ้ชจ้ะแสดงค่า Percentage Used ที ่0 

ในขณะทีผ่ลติภณัฑท์ีถ่งึขดีจ ากดัการรบัประกนัแลว้จะแสดงค่า Percentage 

Used เกนิกว่าหรอืเท่ากบัหน่ึงรอ้ย (100) 

ดูขอ้มูลการรบัประกนัเฉพาะส าหรบัผลติภณัฑไ์ดจ้ากตารางการรบัประกนัผลติภณัฑ ์SSD ต่อไปนี ้

ตารางการรบัประกนัภายใตเ้งื่อนไข 5 ปี (SATA SSD) 

ตระกูลไดรฟ์ เลขชิน้ส่วน 

DC500 SEDC500xxx 

DC400 SEDC400S37xxx 

DC450R SEDC450Rxxx 

KC400 SKC400S37xxx 

KC600 SKC600xxx 

M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx 

UV500 SUV500xxx 

ตารางการรบัประกนัภายใตเ้งื่อนไข 5 ปี (NVME SSD) 

ตระกูลไดรฟ์ เลขชิน้ส่วน 

A1000 SA1000M8xxx 

A2000 SA2000M8xxx 

DC1000B SEDC1000BMBxxx 

DCP1000* SEDC1000Hxxx* 

KC1000 SKC1000xxx 

KC2000 SKC2000xxx 

DC1000M SEDC1000Mxxx 

https://www.kingston.com/SSDmanager


DC1500M SEDC1500Mxxx 

KC2500 SKC2500xxx 

KC3000 SKC3000xxxx 

Kingston Fury Renegade SFYRxxxx 

ตารางการรบัประกนัภายใตเ้งื่อนไข 5 ปี (SSD แบบพกพา) 

XS2000 SXS2000xxxx 

* หากการใชง้าน M.2 SSD หน่ึงตวัขึน้ไปในสี ่(4) ตวัของ DCP1000 แสดงค่า Percentage 

Used ว่าถงึหรอืเกนิค่านอรม์ลัไซท์ี ่100 ผลติภณัฑจ์ะไม่ไดร้บัการรบัประกนัอกีต่อไป 

รบัประกนัสามปี: 

ผลติภณัฑข์อง Kingston 

ต่อไปนีไ้ดร้บัความคุม้ครองตามแผนการรบัประกนัต่อไปนีเ้ป็นเวลาสามปีนับจากวนัทีซ่ ือ้โดยผูใ้ชป้ลายทางรา

ยแรก: 

• DataTraveler 2000 

• ไมโครเอสดกีารด์ High Endurance microSD (SDCE) 

• การด์ MicroSD ระดบัอุตสาหกรรม (SDCIT2) 

• DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2) และ SSD บางรุน่มรีะบุไวใ้นตารางต่อไปนี ้

ตารางการรบัประกนัสามปี (SATA SSD) 

ตระกูลไดรฟ์ เลขชิน้ส่วน 

HyperX Savage SHSS37Axxx 

SSD รบัประกนัภายใตเ้งือ่นไขเป็นเวลาสามปี: 

ผลติภณัฑต่์อไปนีข้อง Kingston อยู่ภายใตก้ารรบัประกนันีย้กเวน้เงือ่นไขดงัต่อไปนี:้ (i) 

ผลติภณัฑม์กีารใชง้านเกนิสาม (3) ปีนับจากวนัทีจ่ดัซ ือ้โดยลูกคา้ทีเ่ป็นผูใ้ชป้ลายทางรายแรก (ii) 

เมือ่การใชง้าน SATA SSD ตามทีต่รวจวดัโดย SMART attribute 231 ทีร่ะบุ “ระดบัการสกึหรอของ 

SSD” โดย Kingston แจง้ค่านอรม์ลัไลซท์ีห่น่ึง (1) จาก Kingston SSD Manager (“KSM”) หรอื (iii) 

เมือ่การใชง้าน NVME SSD ตามทีร่ะบุโดย Health attribute “Percentage Used” ของ Kingston 

ขึน้ถงึหรอืสูงกว่าค่าหน่ึงรอ้ย (100) จาก KSM 

KSM มรีะบุไวใ้นเอกสารขอ้มูลส าหรบัผลติภณัฑเ์ฉพาะรุน่ และมเีผยแพรผ่่านเว็บไซตข์อง Kingston 

ที ่www.kingston.com/SSDmanager ส าหรบั SATA SSD 

ผลติภณัฑใ์หม่ทีย่งัไม่ไดใ้ชง้านจะแสดงค่าการสกึหรอไวท้ีห่น่ึงรอ้ย (100) 

ในขณะทีผ่ลติภณัฑท์ีถ่งึเกณฑจ์ ากดัความทนทานจะแสดงค่าส่วนแสดงการสกึหรอเป็นหน่ึง (1) ส าหรบั 

NVMe SSD ผลติภณัฑใ์หม่ทีย่งัไม่ไดใ้ชจ้ะแสดงค่า Percentage Used เป็น 0 

ในขณะทีผ่ลติภณัฑท์ีค่รบอายุการรบัประกนัจะแสดง Percentage Used มากกว่าหรอืเท่ากบัหน่ึงรอ้ย 

(100) 

https://www.kingston.com/SSDmanager


ดูขอ้มูลการรบัประกนัเฉพาะส าหรบัผลติภณัฑไ์ดจ้ากตารางการรบัประกนัผลติภณัฑ ์SSD ต่อไปนี ้

ตารางการรบัประกนัภายใตเ้งื่อนไขสามปี (SATA SSD) 

ตระกูลไดรฟ์ เลขชิน้ส่วน 

A400 SA400S37xxx 

HyperX FURY RGB SHFR200xxx 

Q500 SQ500S37xxx 

UV400 SUV400S37xxx 

HyperX Savage EXO SHSX100xxx 

ตารางการรบัประกนัภายใตเ้งื่อนไขสามปี (NVMe SSD) 

NV1 SNVSxxx 

รบัประกนัสองปี: 

ผลติภณัฑข์อง Kingston 

ต่อไปนีไ้ดร้บัความคุม้ครองตามแผนการรบัประกนัต่อไปนีเ้ป็นเวลาสองปีนับจากวนัทีซ่ ือ้โดยผูใ้ชป้ลายทางรา

ยแรก: 

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

• รดีเดอร ์MobileLite 

• รดีเดอร ์microSD 

• Nucleum 

• Workflow Station และ Workflow Readers 

• ผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ภายใตK้ingston Customization Program Kingston Customization 

Programจ ากดัเงือ่นไขการตดัเครดติหรอืการคนืเงนิในชว่งระยะเวลาการรบัประกนัสองปี 

ในบางกรณี Kingston อาจท าการเปลีย่นผลติภณัฑท์ีม่ปัีญหาจากการสัง่ซ ือ้ผา่น Kingston 

Customization Program เป็นผลติภณัฑอ์ืน่ทีส่ามารถใชง้านไดเ้ทยีบเท่า 

รบัประกนัหน่ึงปี: 

ผลติภณัฑข์อง Kingston 

ต่อไปนีไ้ดร้บัความคุม้ครองตามแผนการรบัประกนัต่อไปนีเ้ป็นเวลาหน่ึงปีนับจากวนัทีซ่ ือ้โดยผูใ้ชป้ลายทางรา

ยแรก: 

• MobileLite® Wireless - Gen 1 

• ชดุอุปกรณเ์สรมิ DataTraveler® 

• Wi-Drive® 
• TravelLite® 

• รดีเดอร ์SD/MMC 

• Bali microSDHC Class 10 UHS-1 



ในกรณีทีผ่ลติภณัฑย์กเลกิการผลติไปแลว้ Kingston สามารถใชดุ้ลพนิิจเพือ่ซอ่มผลติภณัฑด์งักล่าว 

เสนอผลติภณัฑเ์ปลีย่นทีใ่กลเ้คยีงกนัหรอืคนืเงนิตามราคาจดัซือ้หรอืมูลค่าของผลติภณัฑใ์นปัจจบุนัพจิารณ

าตามกรณีทีม่มูีลค่าต ่ากวา่ 

สนิคา้ทีซ่อ่มหรอืเปลีย่นใหม่จะยงัคงไดร้บัความคุม้ครองตามการรบัประกนัแบบจ ากดัเงือ่นไขนีต้ามระยะเวลาร ั

บประกนัเดมิทีเ่หลอืหรอืเกา้สบิ (90) วนัพจิารณาจากระยะเวลาทีย่าวนานกว่า 

การรบัประกนัแบบจ ากดัเงือ่นไขนีม้ผีลเฉพาะกบัลูกคา้ทีเ่ป็นผูใ้ชร้ายแรกและอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีร่ะบุไวนี้ ้

การรบัประกนัแบบจ ากดัเงือ่นไขไม่สามารถเปลีย่นมอืได ้

ผลติภณัฑท์ีจ่ดัซ ือ้เป็นชดุจะตอ้งส่งคนืเป็นชดุเพือ่รบัสทิธิป์ระกนัสนิคา้ 

บรกิารทางเทคนิคฟร ี

หากพบปัญหาระหวา่งการตดิต่อหรอืใชง้านผลติภณัฑข์อง Kingston ในภายหลงั 

สามารถตดิต่อกบัฝ่ายเทคนิคไดก้อ่นรบับรกิารซอ่ม 

ขอรบับรกิารทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ีk่ingston.com/support. 

นอกจากนี ้Kingston ยงัมบีรกิารทางเทคนิคภาษาองักฤษจดัใหฟ้รสี าหรบัลูกคา้ทั่วโลก 

สหรฐัฯ และแคนาดา: 

สามารถตดิต่อกบัฝ่ายเทคนิคของ Kingston ในสหรฐัฯ และแคนาดาไดโ้ดยตรงทีห่มายเลข 

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

ยุโรป ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา: 

ฝ่ายบรกิารทางเทคนิคของ Kingston ในยุโรป ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา 

ยกเวน้ประเทศทีร่ะบุไวแ้ยกเฉพาะสามารถตดิต่อไดท้ีห่มายเลข +44 (0) 1932 738888 

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

เอเชยี: 

ตดิต่อฝ่ายสนับสนุนดา้นเทคนิคในเอเชยี กรุณาตรวจสอบหมายเลขตดิต่อไดจ้ากหนา้เว็บดา้นล่างนี ้

ส าหรบัผลติภณัฑ ์Kingston https://www.kingston.com/en/support 

รสัเซยี เบลารสุ: 

ตดิต่อฝ่ายบรกิารทางเทคนิคของ Kingston 

ในรสัเซยี:ru_support@kingston.com หรอืตดิต่อหมายเลขโทรฟรสี าหรบัสหพนัธรฐัรสัเซยี, 8 (800) 

700-1350 

https://www.kingston.com/support
https://www.kingston.com/en/company/contacts
https://www.kingston.com/en/support
mailto:ru_support@kingston.com


ยูเครน: 

ตดิต่อฝ่ายบรกิารทางเทคนิคของ Kingston ในยูเครน: ua_support@kingston.com 

ประเทศในเอเชยีกลางและคอเคซสั มอลโดว่า: 

ตดิต่อฝ่ายบรกิารดา้นเทคนิคของ Kingston ส าหรบัประเทศในกลุ่ม 

CIS: cis_support@kingston.com 

ขัน้ตอนการใช ้สิทิธิร์บัประกนัและเงือ่นไข 

ขอรบับรกิารตามสญัญารบัประกนัโดยส่งคนืสนิคา้ทีม่ปัีญหาไปยงัจดุจดัซือ้เดมิหรอืตวัแทนจ าหน่ายของ 

Kingston ทีไ่ดร้บัอนุญาตทีคุ่ณจดัซือ้สนิคา้จาก Kingston 

กรุณายนืยนัเงือ่นไขนโยบายการส่งคนืสนิคา้กอ่นส่งคนืสนิคา้ โดยปกตจิะตอ้งระบุรหสัสนิคา้ 

เลขรุน่และซเีรยีลนัมเบอร ์(ถา้ม)ี พรอ้มรายละเอยีดปัญหาทีพ่บ คุณจะตอ้งแสดงหลกัฐานการจดัซือ้ 

ชิน้ส่วนหรอืผลติภณัฑท์ีส่่งคนืทัง้หมดหากมีการเปลีย่นใหม่หรอืคนืเงนิจะถอืเป็นทรพัยส์นิของ Kingston 

เมือ่ไดร้บัแลว้ สนิคา้ทีจ่ดัซอ่มหรอืเปลีย่นใหม่จะถูกจดัส่งโดย Kingston เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย 

ผลติภณัฑท์ีไ่ม่ไดน้ าเขา้หรอืจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตจาก Kingston 

จะไม่ไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ารรบัประกนันี ้ทัง้นีภ้ายใตข้อบเขตทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหอ้นุญาต และ 

Kingston อาจเลอืกจดัซอ่มหรอืเปลีย่นผลติภณัฑโ์ดยคดิค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ทัง้นีเ้พือ่เป็นการรบัรองคุณภาพของผลติภณัฑ ์

กรุณาตดิต่อตวัแทนจ าหน่ายทีคุ่ณจดัซือ้ผลติภณัฑเ์พือ่สอบถามเกีย่วกบัการรบัประกนั 

สหรฐัฯ: 

ในสหรฐัฯ คุณสามารถส่งคนืผลติภณัฑไ์ดโ้ดยตรงไปยงัศูนยบ์รกิารของ Kingston 

หลงัจากไดร้บัเลขรบัรองสนิคา้ส่งคนื ("RMA") จาก Kingston เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เลข RMA 

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

438-1810, or +1 (800) 337-3719 ส าหรบัการส่งคนืหน่วยความจ า ValueRAM 

กรุณาตดิต่อฝ่ายบรกิารทางเทคนิคที ่+1 (800) 435-0640 เพือ่รบับรกิารเกีย่วกบั 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 

สนิคา้ทีจ่ดัส่งไปยงัศูนยบ์รกิารจะตอ้งบรรจใุหเ้หมาะสมเพือ่ป้องกนัความเสยีหายระหว่างการน าส่ง เลข RMA 

จาก Kingston จะตอ้งแสดงไวด้า้นนอกของบรรจภุณัฑอ์ย่างชดัเจน 

ในกรณีทีคุ่ณส่งผลติภณัฑไ์ปยงัศูนยบ์รกิารโดยไม่มเีลข RMA 

หรอืไม่ไดจ้ดัแสดงเลขไวอ้ย่างเด่นชดัทีด่า้นนอกของบรรจภุณัฑ ์สนิคา้จะถูกส่งคนืถงึคุณในสภาพเดมิ 

ยุโรป ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา: 

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


ส าหรบัยุโรป 

ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา หากคุณไม่สามารถส่งคนืผลติภณัฑไ์ปยงัจดุจดัซือ้เดมิหรอืตวัแทนจ าหน่าย

ทีไ่ดร้บัอนุญาตจาก Kingston หรอืผูแ้ทนจากหน่ายทีจ่ดัซ ือ้ผลติภณัฑ ์

สามารถส่งคนืผลติภณัฑโ์ดยตรงไปยงัศูนยบ์รกิารของ Kingston หลงัจากไดร้บัเลขรบัรองการส่งคนืวสัดุ 

("RMA") จาก Kingston แลว้ เลข RMA 

สามารถขอไดผ้่านทาง kingston.com/en/support ในบางกรณีเราอาจแจง้ขอใหคุ้ณแสดงหลกัฐานการจั

ดซือ้ 

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 

ผลติภณัฑจ์ะตอ้งบรรจใุหเ้หมาะสมเพือ่ป้องกนัความเสยีหายระหว่างการน าส่ง เลข RMA จาก Kingston 

จะตอ้งแสดงไวด้า้นนอกของบรรจภุณัฑอ์ย่างชดัเจน หากไม่แสดงเลข RMA ทีบ่รรจภุณัฑ ์

สนิคา้จะถูกส่งคนืในสภาพเดมิพรอ้มบรรจภุณัฑ ์

เอเชยี: 

ในเอเชยี กรุณาดูรายละเอยีดส าหรบัพืน้ทีข่องคุณ ในกรณีของไตห้วนั 

คุณสามารถส่งคนืสนิคา้ทีม่ีปัญหาไปยงัตวัแทนจ าหน่ายใกลบ้า้น 

หรอืศูนยบ์รกิาร,หรอืกรอกแบบฟอรม์ส่งคนืสนิคา้ออนไลน ์

ไปที ่https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply เพือ่ด าเนินการต่อ ในกรณีของจนี 

คุณสามารถแจง้ขอรบับรกิาร RMA ไดจ้ากตวัแทนจ าหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืศูนยบ์รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาต 

ดูรายชือ่ศูนยบ์รกิารในจนีไดท้ี ่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 

สนิคา้ทีจ่ดัส่งไปยงัศูนยบ์รกิารจะตอ้งบรรจใุหเ้หมาะสมเพือ่ป้องกนัความเสยีหายระหว่างการน าส่ง เลข RMA 

จาก Kingston จะตอ้งแสดงไวด้า้นนอกของบรรจภุณัฑอ์ย่างชดัเจน 

ในกรณีทีคุ่ณส่งผลติภณัฑไ์ปยงัศูนยบ์รกิารโดยไม่มเีลข RMA 

หรอืไม่ไดจ้ดัแสดงเลขไวอ้ย่างเด่นชดัทีด่า้นนอกของบรรจภุณัฑ ์สนิคา้จะถูกส่งคนืถงึคุณในสภาพเดมิ 

ส าหรบัประเทศอืน่ ๆ ในแถบเอเชยี 

กรุณาตดิต่อกบัตวัแทนจ าหน่ายใกลบ้า้นเพือ่แจง้ขอการรบัรองการส่งคนืสนิคา้ ("RMA") 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

ภายใตก้รอบทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหอ้นุญาตไว ้

ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีร่ะบุก่อนหน้านีถ้อืเป็นการรบัประกนัโดยสมบูรณส์ าหรบัผลติภณัฑข์อง 

Kingston 

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


และมผีลบอกลา้งการรบัประกนัหรอืการแสดงตวัอืน่ใดทัง้หมดทัง้โดยทางวาจาหรอืทีเ่ป็นลายลกั

ษณอ์กัษร หา้มใหก้ารรบัประกนัอืน่ใดเกีย่วกบัผลติภณัฑข์อง Kingston 

ยกเวน้มรีะบุไวโ้ดยชดัแจง้ขา้งตน้ นอกจากนี ้Kingston 

ขอจ ากดัสทิธิก์ารรบัประกนัอืน่ใดนอกเหนือจากทีร่ะบุไวนี้ ้

รวมทัง้การรบัประกนัอืน่ใดทีม่อียู่ภายใตก้ฎหมายของประเทศ มลรฐั 

จงัหวดัหรอืหน่วยงานทอ้งถิน่ตามกรอบทีก่ฎหมายก าหนด 

โดยอาจครอบคลุมไปถงึการรบัประกนัโดยนยักรณีการไม่ละเมดิ 

คุณสมบตัใินเชงิพาณิชยห์รอืความเหมาะสมเพือ่เป้าหมายเฉพาะดา้นใด ๆ 

การรบัประกนัท ัง้หมดทัง้โดยชดัแจง้หรอืโดยนยัใหจ้ ากดัอยู่ภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดขา้งต้

น 

ในบางมลรฐัหรอืบางพืน้ทีอ่าจไม่อนุญาตใหม้กีารจ ากดัความรบัผดิชอบภายใตก้ารรบัประกนัแ

บบจ ากดัเงื่อนไข หรอืการก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาส าหรบัการรบัประกนัโดยนยั 

ในกรณีนีข้อ้จ ากดัขา้งตน้ไม่ถอืมผีลกบัคุณ 

ผลติภณัฑข์อง Kingston 

ไม่ไดก้ารรบัรองส าหรบัใชเ้ป็นส่วนประกอบส าคญัในอุปกรณช์ว่ยชวีติหรอืการใชง้านใด ๆ 

ทีห่ากเกดิขอ้ผดิพลาดหรอืการท างานทีผ่ดิพลาดของผลติภณัฑจ์ะท าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเ

สยีชวีติขึน้ได ้Kingston ไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการเสยีชวีติของบุคคลหรอืการสูญเสยี 

การบาดเจ็บหรอืความเสยีหายต่อบุคคลหรอืทรพัยส์นิเน่ืองจากการใชผ้ลติภณัฑใ์นรูปแบบต่าง 

ๆ เชน่ กบัอุปกรณด์า้นการทหารหรอืความมัน่คง อุปกรณค์วบคุมการจราจร 

ระบบป้องกนัภยัพบิตัแิละอุปกรณท์างการแพทยห์รอืเพือ่ชว่ยชวีติ 

ความรบัผดิชอบโดยรวมของ Kingston 

ภายใตก้ารรบัประกนันีห้รอืการรบัประกนัอืน่ใดทัง้โดยแจง้หรอืโดยนบั ใหจ้ ากดัเฉพาะการซอ่ม 

เปลีย่นสนิคา้หรอืคนืเงินเท่านัน้ การใหบ้รกิารซอ่ม 

เปลีย่นสนิคา้หรอืคนืเงินถอืเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยชอบของบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีวกร

ณีมกีารละเมดิเงื่อนไขการรบประกนัหรอื ขอ้กฎหมายอืน่ใด ภายใตก้รอบทีก่ฎหมายใหอ้นุญาต 

Kingston ไม่มคีวามรบัผดิใด ๆ ต่อผูจ้ดัซือ้หรอืผูใ้ชป้ลายทางส าหรบัผลติภณัฑข์อง 

Kingston กรณีความเสยีหาย ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ การสูญหายของขอ้มูล การสูญเสยีรายได ้

การสูญเสยีเงินออม การสูญเสยีผลก าไร 

หรอืความเสยีหายจากอุบตักิารณห์รอือนัเป็นผลต่อเน่ืองใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการจดัซือ้ 

ใชห้รอืความบกพรอ่งในการใชผ้ลติภณัฑข์อง Kingston แมว้่า Kingston 

จะไดร้บัแจง้ว่าอาจเกดิความเสยีหายดงักล่าวขึน้ไดก้็ตาม 

บางมลรฐัหรอืบางพืน้ทีอ่าจไม่อนุญาตใหท้กีารคดัแยกหรอืจ ากดัความรบัผดิชอบต่อความเสยีห

ายจากอุบตักิารณห์รอืความเสยีหายอนัเป็นผลต่อเน่ือง 

ในกรณีนีข้อ้จ ากดัหรอืขอ้ยกเวน้ดงักล่าวไม่ถอืมผีลกบัคุณ 

การรบัประกนัจ ากดัเงื่อนไขนีใ้หส้ทิธิต์ามกฎหมายบางประการแก่คุณ โดยคุณยงัคงสทิธิอ์ ืน่ ๆ 

ตามทีม่ใีนมลรฐัหรอืในเขตพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 



ส าหรบัประชากรในสหราชอาณาจกัรหรอืประเทศทีเ่ป็นสมาชกิสหภาพยุโรป 

หากมกีารจดัซือ้ผลติภณัฑนี์โ้ดยผูบ้รโิภค ไม่ใชเ่พือ่การด าเนินธุรกจิ 

การรบัประกนันีเ้ป็นสทิธิเ์พิม่เตมิจากสทิธติามกฎหมายของคุณทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีม่ปัีญ

หาในการผลติ 

ขอค าแนะน าเกีย่วกบัสทิธิต์ามกฎหมายไดจ้ากศูนยใ์หค้ าแนะน าผูบ้รโิภคในพืน้ทีข่องคุณ 

ขอ้จ ากดัสทิธินี์ไ้ม่ไดม้เีป้าหมายเพือ่จ ากดัหรอืคดัแยกความรบัผดิชอบของ Kingston 

ต่อการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้จากการเพกิเฉยหรอืส าคญัผดิใด ๆ 

การรบัประกนันีจ้ดัหาโดย: 

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

ผลติภณัฑก์ลุ่ม Embedded และ DRAM 

ส าหรบัขอ้มูลการรบัประกนัเฉพาะผลติภณัฑเ์พิม่เตมิ 

โปรดดูค าชีแ้จงจากถอ้ยแถลงการรบัประกนัส าหรบั Embedded, DRAM และ Design-in 

SSDส่วนประกอบ. 

ผูบ้รโิภคชาวออสเตรเลยี: 

กรุณาตรวจสอบรายละเอยีดการรบัประกนัแบบจ ากดัเงือ่นไขของ Kingston ส าหรบัผูใ้ชใ้นออสเตรเลยี 

ปรบัปรุงคร ัง้ที ่: 12/2021 

 

https://www.kingston.com/th/company/warranty/embedded
https://www.kingston.com/th/company/warranty/dram
https://www.kingston.com/th/company/warranty/design-in-ssd
https://www.kingston.com/th/company/warranty/design-in-ssd
https://www.kingston.com/us/wa/warranty_au

