
การรับประกนัสินค้า 

➢ ผูซ้ื้อผลิตภณัฑเ์ดสกท์อ็ป GIGABYTE/AORUS 

จะไดรั้บการคุม้ครองส าหรับเดสกท์อ็ปตั้งแต่วนัท่ีซ้ือ 

การรับประกนัน้ีใชก้บัระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนา้เวบ็ผลิตภณัฑห์รือสติกเกอร์ฉลากขอ

งผลิตภณัฑ ์ตวัอยา่งเช่น 3 ปี (36 m) หมายถึง 36 เดือนนบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้การรับประกนั 

➢ การรับประกนัของเรามีผลกบัผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีจ  าหน่ายโดย GIGABYTE/AORUS 

ผา่นตวัแทนจ าหน่าย ผูค้า้ปลีก และผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต 

และอาจใชไ้ม่ไดก้บัสินคา้ท่ีซ้ือ "มือสอง" "เปิดกล่องแลว้" หรือ "สินคา้ Refurbished" 

เวน้แต่จะระบุไวโ้ดยชดัแจง้โดย GIGABYTE/AORUS 

การรับประกนัของเราใชไ้ม่ไดก้บัการรับประกนัเพิ่มเติม/การอปัเกรดบริการท่ีออกโดยบุค

คลท่ีสาม ในกรณีดงักล่าว 

โปรดส่งค าร้อง/ค าขอ/ขอ้ซกัถามของคุณโดยตรงไปยงัผูอ้อกบุคคลท่ีสาม 

➢ บริการรับประกนัโดยเดสกท์อ็ป GIGABYTE/AORUS นั้นใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ีซ้ือ 

ผูบ้ริโภคจะตอ้งให้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจง้หน้ีท่ีถูกตอ้งพร้อมวนัท่ีซ้ือและตวัแทนจ าหน่า

ยท่ีเป็นท่ีรู้จกั หากผูบ้ริโภคไม่สามารถให้หลกัฐานการซ้ือท่ีถูกตอ้ง 

GIGABYTE/AORUS ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบและอนุมติัระยะเวลาการรับประกนั 

➢ เพื่อรับประโยชน์จากบริการรับประกนัท่ีสมบูรณ์ 

ผูบ้ริโภคตอ้งลงทะเบียนผลิตภณัฑส์ าหรับบริการรับประกนัทัว่โลก 

บริการบางอยา่งอาจไม่พร้อมใชง้านส าหรับผูบ้ริโภคท่ียงัไม่เสร็จส้ินขั้นตอนการลงทะเบีย

นผลิตภณัฑ ์

➢ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีรวบรวมระหวา่งการลงทะเบียนผลิตภณัฑจ์ะถูกใชโ้ดย GIGABYTE 

และศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตส าหรับบริการผลิตภณัฑ ์

ผูบ้ริโภคสามารถอา้งถึงสัญญาบริการของขั้นตอนการลงทะเบียนผลิตภณัฑส์ าหรับนโย

บายท่ีไดรั้บอนุญาตและวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน 

  

บริการรับประกนั 

➢ เม่ือผูซ้ื้อพบปัญหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องตนในระหวา่งระยะเวลาการรับประกนัผลิต

ภณัฑ ์ GIGABYTE/AORUS 

จะใหบ้ริการรับประกนัฟรีตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารการรับประกนัน้ี 

ส่วนประกอบท่ีบริการซ่อมใหม้าจะมีขอ้ก าหนดเดียวกนักบัตน้ฉบบั 

และจะอยูภ่ายใตก้ารรับประกนัเป็นระยะเวลาเดียวกนักบัทั้งเคร่ือง/ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ง่ื

อนไขการรับประกนัเดิม ช้ินส่วนท่ีเปล่ียนระหวา่งการใหบ้ริการเป็นทรัพยสิ์นของ 

Gigabyte/AORUS 



➢ เพื่อใหม้ัน่ใจถึงประสิทธิภาพของบริการการรับประกนัทัว่โลก 

เม่ือผูบ้ริโภคร้องขอบริการการรับประกนัทัว่โลกในภูมิภาคอ่ืนจากท่ีท่ีพวกเขาท ากา

รซ้ือคร้ังแรก Gigabyte 

จะใหบ้ริการซ่อมแซมโดยใชส่้วนประกอบท่ีจดัหาโดยศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตใน

พื้นท่ีท่ีมีการร้องขอ 

➢ การรับประกนัน้ีไม่ครอบคลุมและอาจเป็นโมฆะส าหรับความลม้เหลวท่ีเกิดจากการติ

ดตั้ง การใชง้าน การท าความสะอาดหรือการบ ารุงรักษาท่ีไม่เหมาะสม อุบติัเหตุ 

ความเสียหาย การใชใ้นทางท่ีผิด การละเมิด การปรับเปล่ียนผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่ 

GIGABYTE/AORUS โปรแกรมซอฟตแ์วร์ของบุคคลท่ีสาม การสึกหรอตามปกติ 

และ ฉีกขาดหรือเหตุการณ์อ่ืน การกระท า 

หรือการละเลยท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ GIGABYTE/AORUS 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วนขอ้ยกเวน้การรับประกนัดา้นล่าง 

 

เม่ือใช้ผลติภัณฑ์ 

➢ อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนและใช้ผลิตภณัฑ์ตามคู่มือผู้ใช้เท่านัน้ 

➢ ส ารองข้อมลูของคณุที่จดัเก็บไว้ในผลิตภณัฑ์เป็นระยะ 

➢ เก็บบรรจภุณัฑ์เดิมไว้ ในกรณีที่ต้องสง่คืนผลิตภณัฑ์เพื่อท าการซอ่มแซม 

บรรจภุณัฑ์เดิมจะช่วยปกปอ้งผลิตภณัฑ์ระหว่างการขนสง่ได้ดียิ่งขึน้ 

➢ โปรดตรวจสอบคู่มือและเว็บไซต์ GIGABYTE/AORUS เพื่อดวูิธีแก้ปัญหา ก่อนติดต่อฝ่ายบริการลกูค้า 

เม่ือติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ GIGABYTE/AORUS 

➢ ก่อนติดตอ่ฝ่ายสนบัสนนุด้านเทคนิคของ GIGABYTE/AORUS 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุมีผลิตภณัฑ์อยู่ตรงหน้าคณุและเปิดผลิตภณัฑ์ไว้ ถ้าเป็นไปได้ 

โปรดเตรียมซีเรียลนมัเบอร์ของผลิตภณัฑ์ ช่ือรุ่น และหลกัฐานการซือ้ด้วย 

➢ GIGABYTE/AORUS จะขอให้คณุท างานหรือด าเนินการแก้ไขปัญหาบางอย่างของผลิตภณัฑ์ 

ซึง่อาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี:้ 

✓ การคืนคา่ระบบปฏิบตัิการของผลิตภณัฑ์ ไดรเวอร์ที่ติดตัง้มาจากโรงงาน 

และแอปพลิเคชนัเป็นการตัง้ค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน 

✓ การติดตัง้การอปัเดต แพตช์ หรือเซอร์วิสแพ็ค 

✓ การเรียกใช้เคร่ืองมือวินิจฉยัและโปรแกรมบนผลิตภณัฑ์ 

✓ อนญุาตให้ตวัแทนสนบัสนนุด้านเทคนิคของ GIGABYTE/AORUS 

เข้าถึงผลิตภณัฑ์ด้วยเคร่ืองมือวินิจฉยัระยะไกล (ถ้ามี) 

✓ ด าเนินการตามสมควรอื่น ๆ ที่ร้องขอโดย GIGABYTE/AORUS ซึง่จะช่วยในการระบหุรือแก้ไขปัญหา 

✓ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจากระยะไกล คณุจะต้องสง่คืนผลิตภณัฑ์ไปที่ศนูย์ซ่อม 

GIGABYTE/AORUS (กระบวนการนีเ้รียกว่า “RMA”) GIGABYTE/AORUS 

จะออกหมายเลข RMA ส าหรับผลิตภณัฑ์ของคณุ โปรดบนัทกึหมายเลข RMA 

ของคณุเพื่อวตัถปุระสงค์ในการติดตาม 



✓ อธิบายปัญหาอย่างชดัเจนและครบถ้วนในแบบฟอร์มค าขอ RMA 

✓ แนบส าเนาบตัรรับประกนัที่กรอกข้อมลูครบถ้วนและส าเนาใบก ากบัสินค้า/ใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดการซือ้ผลิตภั

ณฑ์ของคณุ (โปรดทราบ: GIGABYTE/AORUS ขอสงวนสิทธ์ิในการขอเอกสารต้นฉบบั) 

หากคณุไม่ได้จดัเตรียมเอกสารที่ร้องขอส าหรับการตรวจสอบการรับประกนัวนัที่ผลิตของผลิตภณัฑ์ตามที่ 

GIGABYTE/AORUS บนัทึกไว้จะถือเป็นการเร่ิมต้นของ ระยะเวลาการรับประกนั 

✓ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุได้ส ารองข้อมลูทัง้หมดที่จดัเก็บไว้ในผลิตภณัฑ์ของคณุอย่างครบถ้วนและลบข้อมลูส่วนบคุค

ลข้อมลูลบัหรือข้อมลูท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิใดๆออกก่อนท่ีจะเร่ิมกระบวนการบริการใดๆคณุตกลงว่า 

GIGABYTE/AORUS อาจลบข้อมลู ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆ ที่ติดตัง้ในผลิตภณัฑ์โดยไม่ต้องกู้คืน 

GIGABYTE/AORUS จะไม่รับผิดชอบตอ่การสญูเสีย ความเสียหาย 

หรือการใช้ข้อมลูของคณุในทางที่ผิดอย่างถาวร 

✓ บรรจผุลิตภณัฑ์ในบรรจภุณัฑ์ที่ปลอดภยัและมัน่คง บรรจภุณัฑ์เดิมอาจมีประโยชน์ส าหรับจดุประสงค์นี ้

ไม่ว่าในกรณีใด บรรจภุณัฑ์ควรเป็นไปตามข้อก าหนดตอ่ไปนี ้ มิฉะนัน้ 

คณุจะต้องรับผิดชอบตอ่ความสญูเสียหรือความเสียหายของผลิตภณัฑ์ของคณุในระหว่างการขนสง่: 

◆ ใช้กลอ่งแข็งที่มีฝาปิดเหมือนเดิม 

◆ แกะฉลาก ตวับง่ชีว้สัดอุนัตราย และเคร่ืองหมายการขนส่งก่อนหน้านีบ้นกลอ่ง มิฉะนัน้จะไม่สามารถใช้ได้ 

◆ ห่อสินค้าทัง้หมดแยกกนั  

◆ ใช้เทปแข็งแรงที่ออกแบบมาส าหรับการขนสง่ 

◆ อย่าใช้เชือกหรือกระดาษห่อ 

◆ ติดที่อยู่ที่มีข้อมลูการจดัสง่และการคืนสินค้าที่ชดัเจน ครบถ้วน 

◆ ติดที่อยู่ที่เหมือนที่ติดอยู่ด้านนอก ข้างในกลอ่งเช่นเดียวกนั 

◆ โปรดอย่าส่งสิ่งใดนอกจากตวัผลิตภณัฑ์ เว้นแตจ่ะได้รับการร้องขอจาก GIGABYTE/AORUS 

โดยเฉพาะ 

◆ โปรดถอดอปุกรณ์เสริมใดๆ รวมทัง้อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูแบบถอดได้ เช่น การ์ดหน่วยความจ า ดิสก์ 

แฟลชไดรฟ์ ออกจากผลิตภณัฑ์ GIGABYTE/AORUS จะไม่รับผิดชอบตอ่การสญูเสีย 

ความเสียหาย หรือการท าลายอปุกรณ์เสริมหรืออปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูแบบถอดได้ 

➢ ลบหรือระบรุหสัผ่านที่คณุก าหนดให้กบัผลิตภณัฑ์หากการเข้าถึงผลิตภณัฑ์ถกูบล็อกด้วยรหสัผ่าน 

GIGABYTE/AORUS อาจไม่ตรวจพบและซอ่มแซมความล้มเหลวทัง้หมดของผลิตภณัฑ์ 

➢ GIGABYTE ไดจ้ดัเตรียมระบบสอบถามสถานะบริการออนไลน์ โปรดเตรียมหมายเลข 

RMA พร้อมขอ้มูลท่ีร้องขอในกระบวนการตรวจสอบสถานะบริการซ่อม 

ท่านสามารถเขา้ไปท่ีระบบสอบถามขอ้มูลไดง่้ายๆ โดยสแกน QR code ต่อไปน้ี 

 

 
 



วธีิการของ RMA 

หากจ าเป็นตอ้งใช ้ RMA 

ดา้นล่างน้ีคือประเภทของบริการสนบัสนุนการรับประกนัท่ีอาจใชก้บัผลิตภณัฑเ์ฉพาะหรือประเภ

ทของบริการรับประกนัท่ีคุณซ้ือ บริการเหล่าน้ีอาจไม่สามารถใชไ้ดใ้นทุกประเทศหรือภูมิภาค 

และอาจมีค่าธรรมเนียมหรือขอ้จ ากดัในบางประเทศหรือภูมิภาค ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 

โปรดติดต่อศูนยบ์ริการขอ้มูล GIGABYTE/AORUS ท่ีระบุไวใ้นเวบ็ไซต ์ GIGABYTE/AORUS 

ท่ี https://www.gigabyte.com/Support 

 

➢ Carry-In 

จะตอ้งน าผลิตภณัฑท่ี์บกพร่องไปท่ีศูนยซ่์อม GIGABYTE/AORUS 

เพื่อท าการซ่อมแซม 

คุณตอ้งช าระค่าขนส่งภาษีหรืออากรใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งผลิตภณัฑไ์ปและกลั

บจากท่ีตั้งศูนยซ่์อม GIGABYTE/AORUS นอกจากน้ี 

คุณมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการประกนัผลิตภณัฑท่ี์จดัส่งหรือส่งคืนไปยงัศูนยซ่์อม 

GIGABYTE/AORUS และรับความเส่ียงท่ีจะสูญเสียระหวา่งการขนส่ง 

 

➢ Mail-In 

จะตอ้งส่งผลิตภณัฑท่ี์บกพร่องไปท่ีศูนยซ่์อม GIGABYTE/AORUS 

เพื่อท าการซ่อมแซม คุณตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการจดัส่ง ภาษี หรืออากรใดๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งผลิตภณัฑไ์ปและกลบัจากท่ีตั้งศูนยซ่์อม 

GIGABYTE/AORUS ล่วงหนา้ นอกจากน้ี 

คุณมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการประกนัผลิตภณัฑท่ี์จดัส่งหรือส่งคืนไปยงัศูนยซ่์อม 

GIGABYTE/AORUS และรับความเส่ียงท่ีจะสูญหายระหวา่งการขนส่ง ศูนยซ่์อม 

GIGABYTE/AORUS 

จะจดัส่งผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการซ่อมแซมใหก้บัคุณโดยไม่มีค่าใชจ่้ายดา้นลอจิสติกส์ 

➢ Pick up & return 

ศูนยซ่์อม GIGABYTE/AORUS จะรับสินคา้ท่ีช ารุดจากต าแหน่งของคุณ ซ่อมแซม 

จากนั้นส่งคืนใหคุ้ณ GIGABYTE/AORUS 

จะรับผิดชอบค่าขนส่งและค่าประกนัส าหรับบริการ 
  

    

1. การรับประกนัผลิตภณัฑไ์ม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมในชุดรวม เช่น 

แผน่ดิสกก์ารติดตั้งซอฟตแ์วร์/คู่มือผูใ้ช/้วสัดุส้ินเปลืองบรรจุภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

หรือรายการของขวญัส่งเสริมการขาย เช่น อุปกรณ์ต่อพว่ง/กระเป๋าถือ/เป้สะพายหลงั 

https://www.gigabyte.com/Support


2. หากมีความผิดปกติท่ีไม่สามารถเกิดจาก GIGABYTE/AORUS 

ไดใ้นระหวา่งระยะเวลาการรับประกนั เช่น สถานการณ์ท่ีอธิบายไวด้า้นล่าง 

การรับประกนัจะไม่ครอบคลุม ลูกคา้เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการบริการ 

- ภยัธรรมชาติ อุบติัเหตุ หรือความเสียหายท่ีเกิดจากลูกคา้ 

- การซ่อมแซมและดดัแปลงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

- การร้ือถอนหรือการท าลายทรัพยสิ์นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

- การใชส่้วนประกอบท่ีไม่อยูใ่นรายการช้ินส่วนท่ีไดรั้บอนุมติั (QVL) 

ของผลิตภณัฑแ์ลป็ทอ็ป GIGABYTE 

- การด าเนินการส าหรับการทดสอบหรือประเมินผล 

3. GIGABYTE/AORUS 

ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาความรับผิดชอบส าหรับความลม้เหลวตามปรากฏการณ์ข

องปัญหาท่ีผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑต์ามคู่มือผลิตภณัฑแ์ละขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวข้

อง 

4. การรับประกนัส าหรับบริการขยายเวลาหรือการอพัเกรดโดยผูจ้  าหน่ายเองเป็นความรับผิ

ดชอบของผูจ้  าหน่าย ผูบ้ริโภคไม่สามารถรับบริการจาก GIGABYTE /AORUS ได้ 

5. การรับประกนัทัว่โลกจะถือเป็นโมฆะ 

หากสติกเกอร์รับประกนั/หมายเลขซีเรียลท่ีติดอยูก่บัผลิตภณัฑสู์ญหายหรือไม่สามารถร

ะบุได ้

อื่น ๆ 

1. GIGABYTE/AORUS Global Warranty 

ใหบ้ริการการรับประกนัท่ีสอดคลอ้งกนัตามรายการท่ีไดรั้บอนุญาตในทอ้งถ่ินของแต่ละป

ระเทศ เม่ือผูบ้ริโภคร้องขอบริการการรับประกนัขา้มภูมิภาคนอกภูมิภาคท่ีซ้ือ 

บริการดงักล่าวจะใหบ้ริการตามความพร้อมในการใหบ้ริการของสถานท่ีให้บริการตามก

ารรับประกนั 

2. ขอ้มูลส่วนบุคคลในโนต้บุ๊กอาจสูญหายเน่ืองจากการซ่อมหรือกระบวนการกูคื้นระบบ 

ผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งส ารองขอ้มูลส่วนตวัใหเ้รียบร้อยก่อนท่ีจะส่งผลิตภณัฑไ์ปซ่อม 

ในระหวา่งและหลงักระบวนการซ่อมแซม GIGABYTE /AORUS 

จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภยัและการช่วยเหลือขอ้มลูส่วนบุคคล 

3. การจดัส่งและภาษี: 

ผูใ้ชจ้ะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัส่งและภาษีส าหรับบริการการรับประกนัทัว่โลก 

4. ขอแนะน าใหผู้ใ้ชเ้ลือกวสัดุบรรจุภณัฑท่ี์มีการป้องกนัอยา่งสมบูรณ์หรือใชบ้รรจุภณัฑเ์ดิ

มเพื่อส่งผลิตภณัฑเ์พื่อความปลอดภยัของผลิตภณัฑร์ะหวา่งการจดัส่ง 

GIGABYTE/AORUS จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย/เสียหายระหวา่งการขนส่ง 



5. ศูนยซ่์อมทัว่โลกใหบ้ริการซ่อมแซมส าหรับรายการท่ีไดรั้บอนุญาต 

ส าหรับปัญหาการสนบัสนุนทางเทคนิค โปรดติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้ในพื้นท่ีหรือ 

eSupport 

6. GIGABYTE/AORUS Global Repair Center 

จะใหบ้ริการซ่อมแซมแก่คุณโดยเร็วท่ีสุดหลงัจากไดรั้บผลิตภณัฑข์องคุณ 

แต่เวลาในการซ่อมแซมจะไดรั้บผลกระทบหากไม่มีส่วนประกอบการซ่อมแซมในพื้นท่ี 

7. 7. บริการซ่อมทัว่โลกมีใหส้ าหรับระบบท่ีสมบูรณ์เท่านั้น 

แต่ไม่สามารถใชไ้ดก้บัโมดูลเด่ียว เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ SSD หรือหน่วยความจ า 

8. หากมีการใชผ้ลิตภณัฑเ์กินระยะเวลารับประกนัท่ี GIGABYTE/AORUS ใหไ้ว ้

ค่าบริการท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนัจะถูกเรียกเก็บตามส่วนประกอบการซ่อมแซม/เปล่ี

ยน และบริการ 


