
 

 

 

ขอบคณุท่ีเลือกซือ้ Solid State Drive (“ผลติภณัฑ์“) ของ SAMSUNG SAMSUNG  

เหน็คณุคา่ในธุรกิจของทา่นและมุ่งมัน่จดัหาบริการในคณุภาพท่ีดีท่ีสดุเพ่ือทา่นอยู่เสมอ 

โปรดอ่านเง่ือนไขและข้อก าหนดด้านลา่งโดยละเอียดก่อนใช้ผลติภณัฑ์จาก โปรดอ่านเง่ือนไขและข้อก าหนดด้านลา่งโดยละเอียดก่อนใช้ผลติภณัฑ์จาก  

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (“SAMSUNG”) LTD. (“SAMSUNG”)  
การใช้ผลติภณัฑ์ของทา่นก่อให้เกิดข้อตกลงซึง่มีเง่ือนไขและข้อก าหนดตามข้อความส าหรับการรับประกนัแบบมีข้อจ ากดัของ 

การใช้ผลติภณัฑ์ของทา่นก่อให้เกิดข้อตกลงซึง่มีเง่ือนไขและข้อก าหนดตามข้อความส าหรับการรับประกนัแบบมีข้อจ ากดัของ SAMSUNG SSD  

นี ้(“ข้อตกลง”) อจ ากดัของ SAMSUNG SSD นี ้(“ข้อตกลง”) 

 

 

ก. นโยบายการรับประกัน 

SAMSUNG ขอรับประกนัแก่ผู้ซือ้ผลติภณัฑ์ในบรรจภุณัฑ์เดมิท่ีมีการปิดผนกึนี ้ (“ทา่น”) ว่าผลติภณัฑ์ปราศจากข้อบกพร่องในด้านวสัดแุละคณุภาพ 

ว่าผลติภณัฑ์ปราศจากข้อบกพร่องในด้านวสัดแุละคณุภาพ ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในท่ีนี ้เป็นเวลาไม่เกินกว่า: (I) ระยะเวลาการรับประกนัแบบมีข้อจ ากดั 

ระยะเวลาการรับประกนัแบบมีข้อจ ากดั ซึง่ระยะเวลามีการระบไุว้ในสว่น B ของข้อตกลงนี ้

โดยเร่ิมต้นในวนัท่ีมีการซือ้ผลติภณัฑ์ในบรรจภุณัฑ์เดมิท่ีมีการปิดผนกึ หรือ โดยเร่ิมต้นในวนัท่ีมีการซือ้ผลติภณัฑ์ในบรรจภุณัฑ์เดมิท่ีมีการปิดผนกึ หรือ 

(II) ระยะเวลาจะสิน้สดุลงในวนัท่ี SSD มีการใช้งานเกินคา่เกณฑ์ TBW (TOTAL มีการใช้งานเกินคา่เกณฑ์ TBW (TOTAL BYTES 

WRITTEN) ดงัที่อาจมีก าหนดไว้โดย MAGICIAN SOFTWARE ของ SOFTWARE ของ SAMSUNG 

(ส าหรับข้อมลูจ าเพาะเก่ียวกบัคา่เกณฑ์นี ้โปรดดท่ีูเอกสารข้อมลูส าหรับผลติภณัฑ์ SSD นัน้ๆ ของทา่นซึง่มีอยู่ท่ี โปรดดท่ีูเอกสารข้อมลูส าหรับผลติภณัฑ์ 

SSD นัน้ๆ ของทา่นซึง่มีอยู่ท่ี www.samsung.com/ssd, www.samsung.com/samsungssd) 

ในกรณีท่ีไม่มีหลกัฐานการซือ้ท่ีถกูต้อง ระยะเวลาการรับประกนัแบบมีข้อจ ากดัจะตดัสนิจากวนัท่ีผลติ 

ในกรณีท่ี SAMSUNG เช่ือว่าผลติภณัฑ์มีข้อบกพร่องในด้านวสัดหุรือคณุภาพ 

และไม่เป็นไปตามรายละเอียดผลติภณัฑ์ท่ีได้เผยแพร่ไว้อยา่งยิง่ภายใต้การใช้งานปกตติามดลุยพินิจของ SAMSUNG แตเ่พียงผู้เดียว SAMSUNG 

แตเ่พียงผู้ เดียว ตราบเทา่ท่ีทา่นเป็นเจ้าของผลติภณัฑ์และในระหว่างระยะเวลาการรับประกนัแบบมีข้อจ ากดั 

ตราบเทา่ท่ีทา่นเป็นเจ้าของผลติภณัฑ์และในระหว่างระยะเวลาการรับประกนัแบบมีข้อจ ากดั และภายใต้เง่ือนไขและข้อยกเว้นท่ีระบใุนข้อตกลงนี ้

SAMSUNG และภายใต้เง่ือนไขและข้อยกเว้นท่ีระบใุนข้อตกลงนี ้ SAMSUNG จะเลือกปฏิบตัติามข้อใดข้อหนึง่ตอ่ไปนี:้ (1) ซอ่มแซม ซอ่มแซม 

หรือเปลี่ยนเป็นผลติภณัฑ์ชิน้ใหม่หรือท่ีปรับปรุงขึน้ใหม่ให้มีประสทิธิภาพและการท างานท่ีดีกว่าหรือเทียบเทา่ หรือ (2) 

หรือเปลี่ยนเป็นผลติภณัฑ์ชิน้ใหม่หรือท่ีปรับปรุงขึน้ใหม่ให้มีประสทิธิภาพและการท างานท่ีดีกว่าหรือเทียบเทา่ หรือ (2) (2) 

คืนเงินตามราคาของผลติภณัฑ์ในท้องตลาดปัจจบุนั ณ เวลาท่ีมีการเรียกร้องสทิธิในการรับประกนัไปยงั SAMSUNG หาก SAMSUNG 

SAMSUNG หาก SAMSUNG ไมส่ามารถซอ่มแซมหรือเปล่ียนผลติภณ ัฑใ์์ ห้ได้ ในกรณีท่ีเปล่ียนผลติภณัฑ์ SAMSUNG 

SAMSUNG อาจเปล่ียนผลติภณ ัฑข์ องทา่นเป็นผลติภณั ฑท์ ์ี์่มีการใชง้ านมาแลว้ ก่อนหนา์ ้

โดยไดมีก้ารซอ่มแซมและทดสอบเพ่ือให้เป็นไปตามรายละเอียดผลติภณั ฑข์ อง SAMSUNG 

ระยะเวลาการรับประกน ัสา  ์ หรับผลติภณ ัฑท์ ์ี์่ซอ่มแซมหรือเปลีย่นจะมีเวลานานกวา์่ ระยะเวลาท่ีเหลืออยขู ่องระยะเวลาการรับประกน ั ด้ง ั เดมิ 

หรือเกา์ ้สบิ (90) 

าการรับประกน ั ด้ง ั เดมิ หรือเกา์ ้ สบิ (90) วน ั ผลติภณ ั ฑ์ท่ีสง่คืนเพ่ือรับบริการเปล่ียนผลติภณ ั ฑจ์ ะไม่ถกูสง่กลบ ั ไปให้ทา่น อยา์่ งไรก็ตาม 

ในกรณีของ NTF 

วน ัผลติภณั ฑ์ท่ีสง่คืนเพ่ือรับบริการเปล่ียนผลติภณั ฑจ์ ะไม่ถกูสง่กลบ ัไปให้ทา่น อยา์่ งไรก็ตาม ในกรณีของ NTF (ไมพ่บปัญหา) เม่ือผา์่ นการวเ์ิ 

คราะห์แลว้ 

การรับประกนัแบบมขีอ้จ ากดัของ Samsung SSD 

ส าหรบั Samsung SSD ทั้งหมด 



 

(ไม่พบปัญหา) เม่ือผา์่ นการวเ์ิ คราะห์แลว้ ผลติภณ ั ฑข์ องทา่นจะถกูสง่กลบ ั ไปให้ทา่น ทา่นควรสา  ์ รองขอ้ มลูท่ีสา  ์ คญ ั ไวอ้ ยเ์ู์่ สมอ 
การรับประกน ันีมี้ให้สา  ์ หรับทา่นเทา่น้น ั

ทา่นควรสา  ์ รองขอ้ มลูท่ีสา  ์ คญ ัไวอ้ ยเ์ู์่ สมอ การรับประกน ันีมี้ให้สา  ์ หรับทา่นเทา่น้น ัและไม่สามารถโอนได้ 

 

B. เงื่อนไขการรับประกันแบบมีข้อจ ากัด (ระยะเวลาและ TBW) 

ผลิตภัณฑ์ ความจุ 
นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์ 

(ระยะเวลาหรือ TBW) 

750 EVO 

120GB 3 ปี หรือ 35 TBW 

250GB 3 ปี หรือ 70 TBW 

500GB 3 ปี หรือ 100 TBW 

ซีรีส์ 830 64GB/128GB/256GB/512GB 3 ปี 

ซีรีส์ 840 120GB/250GB/500GB 3 ปี 

ซีรีส์ 840 PRO 128GB/256GB/512GB 
5 ปี 

(73 TBW สา  ์ หรับการใชง้ านในองคก์ ร) 

ซีรีส์ 840 EVO 120GB/250GB/500GB/750GB /1TB 3 ปี 

850 120GB 3 ปี หรือ 75 TBW 

ซีรีส์ 850 PRO 

128GB/256GB 10 ปี หรือ 150 TBW 

512GB/1TB 10 ปี หรือ 300 TBW 

2TB 10 ปี หรือ 450 TBW 

4TB 10 ปี หรือ 600 TBW 

ซีรีส์ 850 EVO 

120GB/250GB 5 ปี หรือ 75 TBW 

500GB/1TB 5 ปี หรือ 150 TBW 

2TB/4TB 5 ปี หรือ 300 TBW 

950 PRO 
256GB 5 ปี หรือ 200 TBW 

512GB 5 ปี หรือ 400 TBW 

960 EVO 

250GB 3 ปี หรือ 100 TBW 

500GB 3 ปี หรือ 200 TBW 

1TB 3 ปี หรือ 400 TBW 

960 PRO 

512GB 5 ปี หรือ 400 TBW 

1TB 5 ปี หรือ 800 TBW 

2TB 5 ปี หรือ 1,200 TBW 

 

C. ขอบเขตของการรับประกนั แบบมีข้อจ ากดั 

การรับประกน ัทรี่ ะบไ์ุ วใ์ ้นท่ีนีจ้ะไม่นา  ์ มาใช้ หาก: (i) ไม่ไดใ์ ้ชผ้ ลติภณั ฑต์ ามวธิ ์ีใชที ้เ่พิ่มเตมิเขา์ ้มาใดๆ (ii) 

ไม่ไดใ์ ้ชผ้ ลติภณ ัฑส์ า  ์ หรับการทา  ์ งานและสภาพแวดลอ้ มท่ีมุ่งหมายของผลติภณั ฑ ์์ (iii) มีความลม้ เหลวหรือความชา  ์ รุดบกพร่องใดๆ อน ั

เกิดจากการมีอยขู ่องผลติภณ ัฑ ์์ 

มีความลม้ เหลวหรือความชา  ์ รุดบกพร่องใดๆ อน ั เกิดจากการมีอยขู ่ องผลติภณ ั ฑ ์์ ซอฟต์แวร์ หรือคอมโพเนนตข์ องบคุคลภายนอก ไม่วา์่ 



 

จะไดรับ้อนญุาตหรือไม ่(iv) 

หรือคอมโพเนนตข์ องบคุคลภายนอก ไม่วา์่ จะไดรับ้อนญุาตหรือไม ่(iv) มีความลม้ เหลวหรือความชา  ์ รุดบกพร่องใดๆ 
อน ั เป็นผลมาจากการตดิต้ง ั หรือการทดสอบท่ีไม่เหมาะสม การใชผ้ ด ิ การละเลย การซอ่มแซมท่ีไม่ไดรับ้อนญุาต การดด ั แปลง อบุต ั ์ิเหต ุ

หรือสาเหตภุายนอกอ่ืนๆ หรือ (v) 

การดด ัแปลง อบุต ั์ิเหต ุหรือสาเหตภุายนอกอ่ืนๆ หรือ (v) มีเหตกุารณ์อ่ืนใดซึง่ SAMSUNG เช่ือวา์่ เป็นหลก ัฐานท่ีทา่นผดิ ขอ้ ตกลงฉบบ ันี ้

เช่ือวา์่ เป็นหลก ั ฐานท่ีทา่นผดิ ขอ้ ตกลงฉบบ ั นี ้ ทา่นรับทราบและตกลงวา์่ ผลติภณ ั ฑไ์์ ม่ไดอ้ อกแบบมาสา  ์ หรับ และใชไ์ ้ ม่ไดใ์ ้ น 

รวมถึงแตไ่ม่จา  ์ กด ัเพียง ระบบการช่วยชีวต ิ

และใชไ์ ้ม่ไดใ์ ้น รวมถึงแตไ่ม่จา  ์ กด ัเพียง ระบบการช่วยชีวต ิงานรักษาพยาบาลผปู้  ์่ วยวกิ ฤต อปุกรณ์ทางการแพทยห์ รือความปลอดภย ั

อปุกรณ์ทางการแพทยห ์ รือความปลอดภย ั หรือการใชง้ านอ่ืนใดซึง่ความลม้ เหลวอาจทา  ์ ให้เกิดการเสียชีวิต 

หรือความเสียหายตอ่บคุคลหรือทางร่างกาย 

หรือความเสียหายตอ่บคุคลหรือทางร่างกาย หรือการใชง้ านทางการทหารหรือการป้ องกน ั ใดๆ หรือการจด ั ซือ้โดยรัฐท่ีอาจมีการนา  ์ ขอ้ 

ตกลงหรือเง่ือนไขพิเศษมาใช้ ดง ัน้น ั

หรือการจด ั ซือ้โดยรัฐท่ีอาจมีการนา  ์ ขอ้ ตกลงหรือเง่ือนไขพเิศษมาใช้ ดง ั น้น ั SAMSUNG ปฏิเสธความรับผิดใดๆ และทัง้หมดท่ีสมัพนัธ์กบั อน ั

เกิดจาก 

และทัง้หมดท่ีสมัพนัธ์กบั อน ัเกิดจาก หรือเก่ียวขอ้ งกบ ัการใชผ้ ลติภณั ฑด์ ง ักลา่ว 
และทา่นตอ้ งเป็นผรัูบ้ความเสี่ยงท้ง ัหมดอน ัเกิดจากการใชง้ านผลติภณั ฑใ์์ นลก ัษณะดง ักลา่วหรือท่ีคลา์ ้ยคลงึกน ั

การรับประกน ัของ SAMSUNG ไม่ครอบคลมุถึงตน้ ทนุและคา่ใชจ้ ์่ายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับปรุง/การประกอบ และการกขู้ อ้ มลูของ SSD 

และการกขู้ อ้ มลูของ SSD สา  ์ หรับการซอ่มแซมหรือเปล่ียนผลติภณ ัฑ ์์ การรับประกน ัของ SAMSUNG 

ยง ัไม่ครอบคลมุถึงผลติภณัฑ์ซึง่ได้รับโดยมีการบรรจท่ีุไมเ่หมาะสม ถกูปรับเปล่ียน หรือไดรับ้ความเสียหายทางกายภาพ เป็ นต้น ทัง้นี ้

หรือไดรับ้ความเสียหายทางกายภาพ เป็ นต้น ทัง้นี ้ผลติภณ ัฑจ์ ะไดรับ้การตรวจสอบในเวลาท่ีรับ 

ทา่นสามารถอา์ ้งอิงถงึรายการท่ีไม่ครบถว้ นของตว ัอยา์่ งข้อยกเวน้ ในการรับประกน ัทางดา์ ้นลา่ง: 
 

 ไดรับ้การบรรจหุรือขนสง่อยา์่ งไม่เหมาะสม ซึง่รวมถึงการใชที ้บ่รรจใุนการขนสง่อน ัไม่มีคณุสมบต ั์ิเหมาะสม 

 ซึง่รวมถงึการใชที ้บ่รรจใุนการขนสง่อน ัไม่มีคณุสมบต ั์ิเหมาะสม 

 การปรับเปล่ียน ดด ัแปลง หรือความเสียหายทางกายภาพของผลติภณ ัฑใ์์ ดๆ ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จา  ์ กด ัเพียงรอยครูดลกึ 

 ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จา  ์ กด ัเพียงรอยครูดลกึ 

 การปรับเปล่ียน ดด ัแปลง หรือเคล่ือนยา์ ้ยฉลากหรือบาร์โคด้ SAMSUNG ใดๆ บนผลติภณั ฑ์ 

 กรอบภายนอก SSD ท่ีถกูเปิดไว้ หรือ 

 เทปซีลหรือหมายเลขผลติภณ ัฑห์ ายหรือถกูเปล่ียนแปลงโดยไม่ไดรับ้อนญุาต 

 

 

D. ข้อจ ากัดในการรับประกนัและข้อจ ากดัในความรับผิด 

ยกเวน้ สา  ์ หรับการรับประกน ัโดยชด ัแจง้ ท่ีระบไุวใ์ ้นท่ีนี ้SAMSUNG ปฏิเสธการรับประกน ัท้ง ัโดยชด ัแจง้ และโดยนยัอ่ืนๆ ท้ง ัหมด 

ปฏิเสธการรับประกน ัท้ง ัโดยชด ัแจง้ และโดยนยัอ่ืนๆ ท้ง ัหมด ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จา  ์ กด ัเพียงการรับประกน ัโดยนยัถึงความสามารถในเชิงพาณิชย ์์ 

ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จา  ์ กด ั เพียงการรับประกน ั โดยนยัถึงความสามารถในเชิงพาณิชย ์์ ความเหมาะสมสา  ์ หรับวต ั ถปุระสงคเ์์ ฉพาะ การไม่ละเมิด 

การเจรจาทา  ์ ความตกลงกน ั

ความเหมาะสมสา  ์ หรับวต ัถปุระสงคเ์์ ฉพาะ การไม่ละเมิด การเจรจาทา  ์ ความตกลงกน ัและการใชง้ านเพ่ือการคา์ ้

การรับประกน ัท้ง ัโดยชด ัแจง้ และโดยนย ัท้ง ัหมดจะถกูจา  ์ กด ัไวใ์ ้นระยะเวลาการรับประกน ัแบบมีขอ้ จา  ์ กด ั

ขอ้ ตกลงฉบบ ั นีร้ะบคุวามรับผิดท้ง ัหมดของ SAMSUNG และการเยยี วยาเฉพาะตว ัของทา่นในกรณีท่ีมีการผด ิขอ้ ตกลงฉบบ ั นี ้ ไม่มีกรณีใดๆ ท่ี 

SAMSUNG 
และการเยยี วยาเฉพาะตว ั ของทา่นในกรณีท่ีมีการผด ิ ขอ้ ตกลงฉบบ ั นี ้ ไม่มีกรณีใดๆ ท่ี SAMSUNG ผจู้ ด ั หาสนิคา์ ้ ของ SAMSUNG 

หรือบริษัทในเครือใดๆ 

ผจู้ ด ั หาสนิคา์ ้ ของ SAMSUNG หรือบริษัทในเครือใดๆ จะรับผด ิ ชอบตอ่ความเสียหายโดยออ้ ม ความเสียหายท่ีเป็นผลตามมา 



 

ความเสียหายเก่ียวเน่ือง 
ความเสียหายท่ีเป็นผลตามมา ความเสียหายเก่ียวเน่ือง หรือความเสียหายพิเศษอ่ืนใด ความเสียหายทางดา์ ้ นการเงินอ่ืนใด หรือขอ้ 

มลูหรือไฟลท์ ์ี์่สญูหายใดๆ แมว้ ์่า 

ความเสียหายทางดา์ ้ นการเงินอ่ืนใด หรือขอ้ มลูหรือไฟลท์ ์ี์่สญูหายใดๆ แมว้ ์่า SAMSUNG จะไดรับ้คา  ์ แนะนา  ์ ถึงความเป็นไดข้ 
องความเสียหายดง ักลา่ว 
จะไดรับ้คา  ์ แนะนา  ์ ถึงความเป็นไดข้ องความเสียหายดง ั กลา่ว และโดยไม่คา  ์ นงึถึงความลม้ เหลวของวต ัถปุระสงคท์ ์ี์่จา  ์ เป็นของการเยยี 

วยาท่ีจา  ์ กด ัใดๆ ไม่มีกรณีใดๆ ท่ี 

และโดยไม่คา  ์ นงึถึงความลม้ เหลวของวต ัถปุระสงคท์ ์ี์่จา  ์ เป็นของการเยยี วยาท่ีจา  ์ กด ัใดๆ ไม่มีกรณีใดๆ ท่ี SAMSUNG 

SAMSUNG จะรับผด ิเกินกวา์่ จา  ์ นวนเงินท่ีทา่นไดจ้ ์่ายไปสา  ์ หรับผลติภณ ัฑข์ องทา่น 

ขอ้ จา  ์ กด ัและขอ้ ยกเวน้ เหลา่นีจ้ะใชบ้ ง ัคบ ัภายใตข้ อบเขตสงูสดุท่ีกฎหมายซึง่ใชบ้ ง ัคบ ัอนญุาตให้กระทา  ์ ได้ 
 

 

 

E. กฎหมายและเขตอ านาจศาล 

ขอ้ ตกลงฉบบ ันีจ้ะอยภู่ ายใตก้ ารควบคมุและตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหล ี(ซึง่ไม่รวมขอ้ ขด ัแยง้ ในหลก ัการทางกฎหมายใดๆ 

(ซึง่ไม่รวมขอ้ ขด ัแยง้ ในหลก ัการทางกฎหมายใดๆ ซึง่อาจนา  ์ ไปสูก่ารใชก้ ฎหมายของเขตอา  ์ นาจศาลอ่ืน) ข้อโตแยง้ การโตเ์ ้ถียง 

การโตเ์ ้ ถียง หรือการกลา่วอา์ ้ งท้ง ั หมดระหวา์่ งแตล่ะฝ่ายท่ีเกิดจากหรือเก่ียวขอ้ งกบ ั ขอ้ ตกลงฉบบ ั นี ้ (รวมถึงการมีอยู ่ ความสมบรู ณ์ 

หรือการสิน้สดุของขอ้ ตกลง) 

ความสมบรู ณ์ หรือการสิน้สดุของขอ้ ตกลง) จะไดรับ้การแกไ์ ้ขในท่ีสดุโดยอนญุาโตตลุาการท่ีจะจด ัขึน้ในโซล เกาหล ี

เกาหล ี และจะดา  ์ เนินการในภาษาอง ั กฤษภายใตก้ ฎอนญุาโตตลุาการของหอการคา์ ้ นานาชาต ิ คา  ์ 
ชีข้าดของอนญุาโตตลุาการจะถือเป็นท่ีสิน้สดุและมีผลผกู มด ักบ ัทกุฝ่าย 

คา  ์ ชีข้าดของอนญุาโตตลุาการจะถือเป็นท่ีสิน้สดุและมีผลผก ู มด ั กบ ั ทกุฝ่าย ยกเวน้ กรณีท่ีคา  ์ พพิากษาและการดา  ์ 
เนินการทางกฎหมายท่ีตามมาจะบง ัคบ ัให้มีการเปิดเผย 

ยกเวน้ กรณีท่ีคา  ์ พิพากษาและการดา  ์ เนินการทางกฎหมายท่ีตามมาจะบง ั คบ ั ให้มีการเปิดเผย ทกุเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ งกบ ั การอนญุาโตตลุาการ 
รวมถึงคา  ์ ชีข้าด 

ทกุเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการอนญุาโตตลุาการ รวมถึงคา  ์ ชีข้าด จะตอ้ งถกูเก็บเป็นความลบ ั

หากตอ้ งการทราบขอ้ มลูเพิ่มเตมิ โปรดไปท่ี www.samsung.com/ssd และ www.samsung.com/samsungssd 

http://www.samsung.com/ssd
http://www.samsung.com/samsungssd

