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แผนความคุ้มครองและการรับประกนัเคร่ืองเซอร์เฟส (Surface) แบบจ าหน่าย 

 

เอกสารฉบบัน้ีออกเพ่ือรับรองว่า เพ่ือเป็นการตอบแทนการช าระเงินของท่าน 

ไมโครซอฟท์ยนิยอมผกูพนัต่อท่านในเร่ืองสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามท่ีระบุในแผนความคุม้ครองและการรับประกนัน้ี 

(“แผนความคุ้มครอง”) ภายใตข้อ้ก าหนด ค านิยาม ขอ้ยกเวน้ และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผนความคุ้มครองฉบบัน้ี 

 

1. ความคุ้มครอง 

 

ความคุ้มครองกรณคีวามช ารุดบกพร่อง 

 

ในกรณีความช ารุดบกพร่องในระหว่างระยะเวลาความคุ้มครองตามแผนความคุ้มครองของท่าน 

ท่านไดรั้บความคุม้ครองส าหรับการใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าซ่อมแซมหรือค่าเปล่ียนทดแทนผลติภณัฑ์ของท่าน 

โดยไม่จ  ากดัจ านวนคร้ังของการใชสิ้ทธิเรียกร้อง แต่ทั้งน้ีไม่เกินสิทธิประโยชน์สูงสุด 

 

2. ค านิยาม 

 

ถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ีระบุไวด้า้นล่างน้ีให้มีความหมายตามท่ีก าหนดไวเ้ม่ือใชใ้นแผนความคุ้มครองฉบบัน้ี 

 

ความช ารุดบกพร่อง 
 

หมายถึง ความช ารุดหรือส้ินสภาพของช้ินส่วนใด ๆ 

ตามท่ีเป็นจริงของผลติภณัฑ์ของท่านในระหวา่งการใชง้านตามคู่มือค  าแนะน าของผูผ้ลิต 
และเกิดข้ึนจากความช ารุดบกพร่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือกลไกภายในตวัผลติภณัฑ์ 

ซ่ึงส่งผลให้การท างานของผลิตภณัฑด์งักล่าวหยดุลงอยา่งฉบัพลนั 

และจ าเป็นตอ้งไดรั้บการซ่อมแซมในทนัทีเพ่ือให้กลบัมาท างานไดอ้ยา่งปกติ 

 

ความเสียหายต่อเนื่อง 
 

หมายถึง ความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแก่ท่านจากเหตุการณ์ท่ีไดรั้บความคุม้ครอง 
แต่ความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่ใช่ความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บความคุม้ครองอยา่งชดัแจง้ภายใตแ้ผนความคุ้มครองฉบบัน้ี 

ซ่ึงรวมถึงค่าขาดรายไดห้รือค่าขาดก าไร หรือค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ระยะเวลาความคุ้มครอง 
 

หมายถึง ในกรณีท่ีท่านซ้ือแผนความคุ้มครองส าหรับเคร่ืองเซอร์เฟส (Surface) 

ความคุม้ครองภายใตแ้ผนความคุ้มครองฉบบัน้ีเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือผลติภัณฑ์ของท่าน 

และมีผลต่อเน่ืองไปตลอดระยะเวลาตามท่ีไดร้ะบุยนืยนัในเอกสารแนบท้ายแผนความคุ้มครองของท่าน ทั้งน้ี 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่าเราไดรั้บการช าระเงินจากท่าน ซ่ึงปรากฏตามหลกัฐานการซ้ือของท่าน 

 

สิทธิประโยชน์สูงสุด 

 

หมายถึง ความรับผิดสูงสุดต่อการใชสิ้ทธิเรียกร้องหน่ึง (1) คร้ังจะไม่เกินราคาเดิมท่ีท่านซ้ือผลติภณัฑ์ของท่าน  

ในกรณีท่ีผลติภณัฑ์ของท่านไดรั้บการอนุมติัให้ไดรั้บการเปล่ียนทดแทน แต่ผลติภณัฑ์เดิมของท่านไม่มีอีกแลว้ในขณะนั้น  

ไมโครซอฟท์จะเปล่ียนทดแทนผลติภัณฑ์ดงักล่าวดว้ยผลิตภณัฑรุ่์นใหม่หรือรุ่นท่ีไดรั้บการปรับปรุง 
ซ่ึงมีคุณสมบติัการท างานใกลเ้คียงท่ีสุดกบัผลิตภณัฑเ์ดิมของท่าน 

 

ไมโครซอฟท์/ของไมโครซอฟท์ 

 

หมายถึง Microsoft Corporation Singapore Branch, ATTN: Surface Extended Service Plan 

Business, 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 

119968 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งให้บริหารดูแลแผนความคุ้มครองของท่าน 

 

ผลติภณัฑ์ 

 

หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีไดร้ะบุในเอกสารแนบท้ายแผนความคุ้มครองของท่านซ่ึงออกให้โดยไมโครซอฟท์ 

ตามท่ีปรากฏในหลกัฐานการซื้อท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หลกัฐานการซื้อ 

 

หมายถึง ใบเสร็จการซ้ือฉบบัจริงท่ีเคยออกให้ ณ จุดขาย ซ่ึงปรากฏรายละเอียดผลติภณัฑ์ท่ีซ้ือ 
หรือใบเสร็จการส่งมอบสินคา้ในลกัษณะเช่นเดียวกนั 

หรือหลกัฐานการเปล่ียนทดแทนผลิตภณัฑภ์ายใตเ้อกสารการรับประกนัผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตท่ีแสดงให้เห็นวา่ท่านเป็นเจา้ของผลติภัณฑ์ 

 

ความระมัดระวงัตามสมควร 
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หมายถึง 
มาตรการทั้งหลายท่ีคาดหมายตามสมควรจากท่านวา่ท่านจะปฏิบติัเพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาความช ารุดบกพร่องของผลติภณัฑ์ของท่าน 

 

ข้อจ ากดัเร่ืองที่อยู่ในประเทศ 

 

หมายถึง ประเทศไทย ซ่ึงท่านตอ้งเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูถ่าวรในประเทศไทย 

 

ท่าน/ของท่าน 

 

หมายถึง บุคคลหรือองคก์รซ่ึงเป็นผูซ้ื้อแผนความคุ้มครองน้ีตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบท้ายแผนความคุ้มครอง 

 

3. ข้อยกเว้นความรับผิดในความช ารุดบกพร่องเฉพาะกรณี 

 

ก. กรณทีั่วไป 

 

1. ความช ารุดบกพร่องของอุปกรณ์เพ่ิมเติมหรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ ของผลติภณัฑ์ของท่าน เช่น แป้นพิมพท่ี์สามารถถอดออกได ้

 

2. ความเสียหายหรือการท างานท่ีผิดปกติของผลติภณัฑ์ของท่านซ่ึงเกิดข้ึนโดยหรือเน่ืองมาจากการท างานของไวรัสซอฟทแ์วร์ 
(software virus) หรือการท างานท่ีผิดปกติอ่ืนใดของซอฟทแ์วร์ 

 

3. ความช ารุดบกพร่องใดๆ ซ่ึง: 

 

ก. เกิดข้ึนในระหวา่งระยะเวลาการรับประกนัผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิต 

 

ข. เกิดจากการจดัวางหรือการใชผ้ลติภณัฑ์ของท่านในสถานท่ีหรือในสภาพแวดลอ้มซ่ึงไม่เป็นไปตามค าแนะน าของผูผ้ลิต 

 

4. การเรียกร้องใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยมิชอบ การใชผ้ิดวิธี หรือการเพิกเฉยละเลย 

 

5. ความเสียหายตามสภาพอนัเกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์

หรือความเส่ือมสภาพของการท างานของผลติภณัฑ์อนัเกิดข้ึนทีละนอ้ยตามสภาพ 
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6. ความเสียหายเล็กนอ้ยไม่วา่เกิดข้ึนอยา่งไรต่อผลติภณัฑ์ของท่าน ซ่ึงรวมถึง รอย รอยขีดข่วน และ รอยบุบ 

เวน้แต่ความเสียหายเล็กนอ้ยดงักล่าวจะท าให้เกิดความเสียหายในการท างานของผลติภณัฑ์ 

 

7. ความผิดพลาดหรือความบกพร่องจากการออกแบบ วสัดุ หรือ ฝีมือแรงงานผลิต ซ่ึงผูผ้ลิตไดท้ราบถึงขอ้บกพร่องดงักล่าว 

 

8. การบ ารุงรักษา การเปล่ียนแปลงใด ๆ การปรับเปล่ียนท่ีท าเป็นปกติในตวัผลิตภณัฑ ์หรือการรับบริการ 

 

9. กรณีผูผ้ลิตไดเ้รียกคืนผลติภณัฑ์ 

 

10. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท างานไม่ไดส้ าหรับผลิตภณัฑซ่ึ์งมุ่งหมายให้เป็นผลิตภณัฑเ์พ่ือการใชแ้ลว้ส้ินไป 

 

4. ข้อยกเว้นความรับผิดกรณทีั่วไป 

 

1. กรณีท่ีไม่มีหลกัฐานการซื้อมาแสดง 
เวน้แต่ในกรณีท่ีไมโครซอฟท์ยนิยอมให้โอนสิทธิประโยชน์ของแผนความคุ้มครองไปใชก้บัอุปกรณ์ที่น ามาเปลีย่นทดแทนตามท่ี
ก าหนดไวใ้นเง่ือนไขทัว่ไปในขอ้ 5. 

 

2. ค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการติดตั้ง การถอด หรือการยา้ยท่ีผลติภัณฑ์ของท่าน 

รวมถึงความช ารุดบกพร่องทางไฟฟ้าหรือกลไก 

 

3. การไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนการใชสิ้ทธิเรียกร้องในขอ้ 7 

ของแผนความคุ้มครองฉบบัน้ี 

 

4. ความรับผิดใด ๆ ทางกฎหมาย ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มท่ีเกิดข้ึนโดยหรือเน่ืองมาจากหรือเกิดจากเหตุดงัต่อไปน้ี: 

 

ก. 
 การแผรั่งสีไอออนหรือการปนเป้ือนกมัมนัตภาพรังสีจากพลงังานนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์จากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงนิวเคลี
ยร์ 

 

ข. ส่ิงท่ีมีสารกมัมนัตภาพรังสี เป็นพิษ สามารถระเบิดได ้หรือเป็นอนัตรายใด ๆ ของช้ินส่วนนิวเคลียร์หรือส่วนประกอบนิวเคลียร์ 

 

5. ความสูญเสียหรือความเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ท่ีเกิดโดย หรือเกิดข้ึนจาก 
หรือท่ีเป็นผลมาจากสงคราม การรุกราน การกระท าของศตัรูต่างชาติ การเป็นศตัรู 
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(ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การก่อกบฏ การปฏิวติั การจลาจล การใชก้องก าลงัทหาร 
หรือการแยง่ชิงอ านาจ หรือการยดึทรัพยสิ์น หรือการยดึทรัพยสิ์นเป็นของรัฐ หรือการเรียกร้องเอาทรัพยสิ์น 

หรือการท าลายทรัพยสิ์น 

หรือการท าให้ทรัพยสิ์นเสียหายโดยหรือภายใตค้  าสัง่ของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทอ้งถ่ิน 

 

6. ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากคล่ืนความกดอากาศจากอากาศยานหรือเคร่ืองมือทางการเดินอากาศอ่ืน ๆ  

ซ่ึงเดินทางดว้ยระดบัความเร็วเสียง หรือดว้ยความเร็วท่ีเร็วกวา่ระดบัความเร็วเสียง 

 

7. ความเสียหายต่อเนื่องไม่ว่าในกรณีใดๆ 

 

8. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีการน าเขา้ ภาษีสรรพสามิต ภาษีผลิตภณัฑแ์ละบริการส าหรับการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 

ไม่วา่ท่านจะจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีผลิตภณัฑแ์ละบริการหรือไม่ก็ตาม 

 

9. การเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ นอกเหนือข้อจ ากดัเร่ืองที่อยู่ในประเทศ 

 

5. เงือ่นไขทั่วไป 

 

อุปกรณ์ที่น ามาเปลีย่นทดแทน 

 

หากไมโครซอฟท์จะตอ้งเปล่ียนทดแทนผลติภณัฑ์ของท่านดว้ยผลติภณัฑ์ใหม่ 
ไมโครซอฟท์จะพิจารณาโอนสิทธิประโยชน์ของแผนความคุ้มครองฉบบัน้ีตามสมควร 
แต่ท่านจะตอ้งแจง้ไมโครซอฟท์ให้ทราบถึงแบบและรุ่นของผลติภณัฑ์ท่ีไดรั้บการเปล่ียนทดแทนของท่าน 

โดยจะตอ้งมีหลกัฐานประกอบอยา่งเป็นทางการท่ีแสดงรายละเอียดของผลติภณัฑ์ของท่านท่ีไดรั้บการเปล่ียนทดแทนน้ี  ทั้งน้ี 

สิทธิประโยชน์จะโอนไปในวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัจากไมโครซอฟท์  

หากการโอนแผนความคุ้มครองน้ีไปยงัผลติภัณฑ์ใหม่ของท่านไม่ไดรั้บการยินยอม 

แผนความคุ้มครองน้ีจะถูกยกเลิกตามขอ้ก าหนดเร่ืองการยกเลิกในขอ้ 6 ขา้งล่างน้ี 

และผลติภณัฑ์ของท่านท่ีไดรั้บการเปล่ียนทดแทนจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองใด ๆ  

 

ความระมัดระวงัตามสมควร 
 

ท่านจะตอ้งใชค้วามระมัดระวงัตามสมควรในทุกขณะตลอดเวลา 

 

ผู้มีภาระหน้าที่ 
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Microsoft Corporation Singapore Branch เป็นผู้มีภาระหน้าที่ตามแผนความคุ้มครองฉบบัน้ี 

ซ่ึงมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่  438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, 

Singapore, 119968 

 

กฎหมาย 
 

คู่สญัญาตามแผนความคุ้มครองฉบบัน้ีสามารถตกลงเลือกกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัแผนความคุ้มครองฉบบัน้ีได ้
โดยเวน้แต่จะมีการตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืนแลว้ ให้ใชก้ฎหมายของประเทศไทย บงัคบักบัแผนความคุ้มครองฉบบัน้ี 

 

6. การยกเลกิ 

 

ก. สิทธิในการยกเลกิของท่าน 

 

ท่านมีสิทธิยกเลิกแผนความคุ้มครองฉบบัน้ีภายในระยะเวลาสิบส่ี (14) 

วนันบัจากวนัเร่ิมตน้ความคุม้ครองหรือวนัท่ีไดรั้บเอกสารแผนความคุ้มครองฉบบัน้ี แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนภายหลงั (ระยะเวลาน้ีเรียกวา่ 
“ระยะเวลาให้สิทธิพจิารณาบอกเลิกสัญญา”)  

 

ท่านสามารถใชสิ้ทธิน้ีโดยท าเป็นหนงัสือแจง้ต่อไมโครซอฟท์ โดยส่งไปยงัท่ีอยูท่ี่ระบุในขอ้ 2 ขา้งตน้ 

หรือแจง้ไปยงัตวัแทนทางโทรศพัทข์องไมโครซอฟท์ตามหมายเลขโทรศพัทท่ี์ปรากฏในเวบ็เพจ www.surface.com/support 

หรือแจง้ทางอีเมล์: msespbus@microsoft.com 

 

หากท่านใชสิ้ทธิของท่านในการยกเลิกแผนความคุ้มครองฉบบัน้ีภายใน “ระยะเวลาให้สิทธิพจิารณาบอกเลิกสัญญา” 

ท่านจะไดรั้บเงินท่ีท่านช าระส าหรับแผนความคุ้มครองน้ีคืนเตม็จ านวน ทั้งน้ี 

จ านวนเงินท่ีจะไดรั้บช าระคืนตามเง่ือนไขน้ีจะถูกหกัออกดว้ยมูลค่าของการใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 

ท่ีไมโครซอฟท์ไดจ่้ายไปหรือจะตอ้งจ่าย  ถา้หาก “ระยะเวลาให้สิทธิพจิารณาบอกเลกิสัญญา” ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ 
ท่านสามารถยกเลิกแผนความคุ้มครองน้ีไดใ้นระหวา่งระยะเวลาความคุ้มครอง โดยบอกกล่าวเป็นหนงัสือแจง้ต่อไมโครซอฟท์ล่วงหนา้สิบส่ี 

(14) วนัตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในแผนความคุ้มครองน้ี โดยมีเง่ือนไขวา่ในกรณีท่ีไม่เคยมีการใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือมีเหตุการณ์ใด ๆ 

เกิดข้ึนซ่ึงอาจน าไปสู่การใชสิ้ทธิเรียกร้องในระหวา่งระยะเวลาความคุ้มครอง ท่านจะมีสิทธิไดรั้บเงินคืนตามสดัส่วนของเงินท่ีท่านไดช้ าระ 
หากท่านไดมี้การใชสิ้ทธิภายใตแ้ผนความคุ้มครองของท่านแลว้ 
ท่านจะตอ้งช าระเงินส าหรับแผนความคุ้มครองเตม็จ านวนโดยไม่มีการคืนเงินในกรณีท่ีท่านใชสิ้ทธิยกเลิกแผนความคุ้มครอง  นอกจากน้ี 

หากท่านช าระเงินส าหรับแผนความคุ้มครองไม่ครบเตม็จ านวน 

ไมโครซอฟท์มีสิทธิหกัเงินท่ีจะตอ้งช าระให้แก่ท่านตามจ านวนเงินท่ีท่านยงัไม่ช าระให้แก่ไมโครซอฟท์ 

 

ข. สิทธิในการยกเลิกของไมโครซอฟท์ 

 

http://www.surface.com/support
mailto:msespbus@microsoft.com
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ไมโครซอฟท์สามารถยกเลิกแผนความคุ้มครองฉบับน้ี โดยแจง้เป็นหนงัสือแก่ท่านล่วงหนา้สิบส่ี (14) 

วนัไปยงัท่ีอยูสุ่ดทา้ยของท่านท่ีไมโครซอฟท์ทราบ  

ท่านมีสิทธิไดรั้บเงินท่ีท่านไดช้ าระคืนตามสดัส่วนของระยะเวลาความคุ้มครองท่ียงัเหลืออยู ่
จ านวนเงินท่ีจะไดรั้บช าระคืนตามเง่ือนไขน้ีจะถูกหกัออกดว้ยมูลค่าของการใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 

ท่ีไมโครซอฟท์ไดจ่้ายไปหรือจะตอ้งจ่าย 

 

7. ขั้นตอนการใช้สิทธิเรียกร้อง 

 

เพื่อให้ไดรั้บการอนุมติัและบริการโดยเร็วท่ีสุดตามสมควร และไม่วา่ในกรณีใด ๆ ภายในระยะเวลาส่ีสิบแปด (48) 

ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย กรุณาปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  อน่ึง 
หากท่านไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนเหล่าน้ีแลว้ 
ไมโครซอฟท์สามารถปฏิเสธการใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายของท่านไดต้ามท่ีไมโครซอฟท์พิจารณาเห็นสมควรแต่เพียงผูเ้ดียว 

 

เม่ือท่านใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ไมโครซอฟท์จะถามค าถามท่านเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องของท่านและลกัษณะของความช ารุดบกพร่อง  
ท่านตอ้งตอบค าถามตามความเป็นจริงและอยา่งเตม็ความสามารถของท่าน และจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัตามสมควร 
โดยไม่ให้ขอ้มูลใดท่ีเป็นเทจ็  
ซ่ึงการไม่ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งนั้นสามารถท าให้ไมโครซอฟท์พิจารณายกเลิกแผนความคุ้มครองของท่านไดต้ามท่ีไมโครซอฟท์พิจารณาเห็นส
มควรแต่เพียงผูเ้ดียว 

 

การหลอกลวง 
 

หากท่านเรียกร้องค่าเสียหายโดยหลอกลวง หรือหากท่านใชวิ้ธีการหลอกลวงใด ๆ หรืออุปกรณ์ใด ๆ 

หลอกลวงภายใตแ้ผนความคุ้มครองฉบบัน้ี ท่านจะสูญเสียสิทธิประโยชน์ทั้งหมดภายใตแ้ผนความคุ้มครองฉบบัน้ี 

และความคุม้ครองของท่านจะส้ินสุดลงทนัที  ไมโครซอฟท์อาจแจง้ต ารวจ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

ท่ีมีอ  านาจบงัคบัตามกฎหมายเก่ียวกบัเหตุการณ์การใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายดงักล่าว  
ไมโครซอฟท์ขอสงวนสิทธิในการสัง่การให้มีการสอบสวนการใชสิ้ทธิเรียกร้องของท่าน 

และสงวนสิทธิในการเรียกค่าใชจ่้ายส าหรับการสอบสวนใด ๆ 

คืนจากท่านส าหรับการสอบสวนการใชสิ้ทธิเรียกร้องโดยหลอกลวงภายใตแ้ผนความคุ้มครองฉบบัน้ี 

 

ท่านจะตอ้งเก็บช้ินส่วนของผลติภัณฑ์ของท่านทั้งหมดและส่งคืนเพ่ือตรวจสอบตามค าแนะน าหรือค าสัง่ของไมโครซอฟท์ ทั้งน้ี 

ผลติภณัฑ์ยอ่มอยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของท่านจนกว่าไมโครซอฟท์จะไดรั้บผลติภณัฑ์ดงักล่าว 
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ไมโครซอฟท์จะประเมินขอ้เรียกร้องของท่าน และหากการเรียกร้องค่าเสียหายของท่านถูกตอ้ง 
ไมโครซอฟท์จะอนุมติัการซ่อมหรือการเปล่ียนทดแทนผลติภณัฑ์ของท่านตามความเหมาะสม 

และจะแนะน าขั้นตอนปฏิบติัต่อไปใหแ้ก่ท่าน 

 

ก. ก่อนท่ีท่านจะขอใชบ้ริการดา้นผลติภัณฑ์หรือความช่วยเหลือทางเทคนิค 
โปรดกรุณาศึกษาและปฏิบติัตามค าแนะน าการแกไ้ขปัญหา (Troubleshooting Tips) ท่ีปรากฏอยูบ่นเวบ็เพจ 
www.surface.com/support ก่อน 

 

ข. หากค าแนะน าการแกไ้ขปัญหา (Troubleshooting Tips) ไม่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาของท่านไดแ้ลว้ 
ขอให้ปฏิบติัตามขั้นตอนออนไลน์เพ่ือขอใชบ้ริการดา้นผลติภณัฑ์ หรือความช่วยเหลือทางเทคนิคไดท่ี้ 

เวบ็เพจ www.surface.com/support 

 

ค. โปรดระมดัระวงัวา่การซ่อมผลติภณัฑ์ของท่านอาจท าให้ขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นผลติภณัฑ์ของท่านสูญหายได ้

 

ง. ควรส ารองขอ้มูลท่ีอยูใ่นหน่วยเก็บความจ า (Hard Disk Drive) ของท่านและลบขอ้มูลท่ีเป็นความลบั นอกจากน้ี 

ก่อนท่ีท่านจะใหไ้มโครซอฟท์รับผลติภณัฑ์ของท่านไป ขอให้ด าเนินการจนเป็นท่ีแน่ใจ ดงัต่อไปน้ี: 

 

(1) ส ารองขอ้มูลท่ีอยูใ่นหน่วยเก็บความจ า (Hard Disk Drive) ของท่าน และเก็บส าเนาขอ้มูลใด 
ๆ (รวมถึงรูปภาพ เอกสาร วิดีโอ เพลง ฯลฯ) หรือโปรแกรมท่ีท่านอยากจะเก็บไว ้
ไมโครซอฟท์และผูค้า้ปลีกจะไม่รับผิดชอบขอ้มูลหรือโปรแกรมของท่าน 

และอาจลบขอ้มูลหรือโปรแกรมดงักล่าวได ้

 

(2) ลบส่ิงทั้งหลายท่ีท่านเห็นว่าเป็นความลบั  

ไมโครซอฟท์และผูค้า้ปลีกจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตวัของท่าน 

หากท่านเก็บขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไวใ้นอุปกรณ์ของท่าน 

 

โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็เพจ www.surface.com/support 

 

จ. การให้บริการทั้งหมดตามแผนความคุ้มครองฉบบัน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากไมโครซอฟท์เสียก่อน 

 

ฉ. โปรดด าเนินการให้แน่ใจวา่ท่านไดเ้ก็บส าเนาหลักฐานการซื้อผลติภัณฑ์ของท่าน 

ท่านตอ้งใชห้ลกัฐานการซื้อดงักล่าวในกรณีท่ีมีค  าถามเก่ียวกบัสิทธิในการไดรั้บความคุม้ครองของผลติภณัฑ์ของท่านภายใตแ้ผนความคุ้มคร
องฉบบัน้ี 

 

ช. เม่ือท่านส่งผลติภณัฑ์ของท่านให้แก่ไมโครซอฟท์เพื่อรับการบริการ ห้ามส่งอุปกรณ์เสริม เกม หรือทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ รวมมาดว้ย 
โดยไมโครซอฟท์จะไม่รับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นทั้งหลายเหล่าน้ี 

 

http://www.surface.com/support
http://www.surface.com/support
http://www.surface.com/support
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ซ. ข้อส าคญั: ห้ามแกะเปิดตวัผลติภณัฑ์ 

การแกะเปิดตวัผลติภณัฑ์อาจท าให้เกิดความเสียหายซ่ึงไม่ไดรั้บความคุม้ครองภายใตแ้ผนความคุ้มครองฉบบัน้ี 

และอาจท าให้ผลติภณัฑ์ของท่านไม่สามารถเขา้รับบริการไดเ้ลย แมว้่าจะเป็นการรับบริการโดยเสียค่าธรรมเนียมก็ตาม  

ไมโครซอฟท์หรือผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้นท่ีสามารถให้บริการบนตวัผลติภัณฑ์ได ้

 

ความรับผิดชอบของไมโครซอฟท์: 

 

ก. หลกัจากท่ีท่านส่งคืนผลติภณัฑ์ของท่านแลว้ ไมโครซอฟท์จะตรวจสอบผลติภณัฑ์ดงักล่าว 
 

ข. หากไมโครซอฟท์เห็นวา่ผลติภัณฑ์ของท่านท างานผิดปกติตามท่ีระบุในเร่ืองความคุม้ครอง ในขอ้ 1. 

ไมโครซอฟท์จะเปล่ียนทดแทนผลติภัณฑ์ให้ (โดยอยูภ่ายในดุลยพินิจของไมโครซอฟท์แต่เพียงผูเ้ดียว)  
เม่ือไมโครซอฟท์ท าการเปล่ียนทดแทนผลติภณัฑ์ของท่าน ผลติภณัฑ์เดิมของท่านจะตกเป็นทรัพยสิ์นของไมโครซอฟท์ 

และผลติภณัฑ์ท่ีเปล่ียนทดแทนจะตกเป็นทรัพยสิ์นของท่าน 

โดยความคุม้ครองส าหรับผลติภณัฑ์ท่ีเปล่ียนทดแทนดงักล่าวจะคงมีต่อเน่ืองไปตลอดระยะเวลาความคุ้มครองท่ีเหลืออยู ่
 

ค. ถา้หากความผิดปกติบกพร่องของผลติภณัฑ์ของท่านเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีระยะเวลาความคุ้มครองส้ินสุดลง 
กรณีน้ียอ่มจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองใดๆ ภายใตแ้ผนความคุ้มครองฉบบัน้ี โดยหลงัจากท่ีระยะเวลาความคุ้มครองส้ินสุดลงแลว้ 
ท่านอาจจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมส าหรับการให้บริการของไมโครซอฟท์ในการตรวจสอบวิเคราะห์และซ่อมแซมแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผลิ
ตภณัฑ์ของท่าน 

 

ความรับผิดชอบของท่าน: 

 

ในการรับบริการหรือรับความช่วยเหลือภายใตแ้ผนความคุ้มครองฉบบัน้ี ท่านตกลงท่ีจะปฏิบติัตามดงัต่อไปน้ี 

 

ก. แจง้หมายเลขเคร่ือง (Serial Number) ของผลติภัณฑ์ของท่านแก่ไมโครซอฟท์ 

 

ข. ให้ขอ้มูลแก่ไมโครซอฟท์เก่ียวกบัอาการและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผลติภณัฑ์ของท่าน 

 

ค. จดัให้ขอ้มูลตามท่ีขอ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงหมายเลขเคร่ือง (Serial Number) ของผลติภณัฑ์ของท่าน รุ่น 

อุปกรณ์เสริมต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อหรือติดตั้งกบัผลติภณัฑ์ของท่าน ขอ้ความขอ้ผิดพลาดท่ีแสดง การกระท าต่าง ๆ 

ก่อนท่ีผลติภณัฑ์ของท่านจะเกิดปัญหา และขั้นตอนท่ีไดก้ระท าไปเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 

ง. ท่านตอ้งอพัเดท (update) ซอฟทแ์วร์ในผลติภณัฑ์ให้เป็นซอฟทแ์วร์ล่าสุดก่อนเขา้รับบริการ 
 

จ. ปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีไมโครซอฟท์ให้แก่ท่าน 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงการไม่ส่งผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์เสริมท่ีไม่ตอ้งไดรั้บการซ่อมแซมหรือเปล่ียนทดแทนใหแ้ก่ไมโครซอฟท์ 

และการบรรจุผลติภณัฑ์ของท่านตามค าแนะน าเก่ียวกบัการทางจดัส่งผลติภัณฑ์ 
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8. การคุ้มครองข้อมูลและข้อก าหนดความเป็นส่วนตัว 

 

โดยการซ้ือแผนความคุ้มครองฉบบัน้ีกบัไมโครซอฟท์ ท่านไดใ้ห้ความยนิยอมในการใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลของท่านตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี 

 

ข้อก าหนดความเป็นส่วนตัว 
 

ไมโครซอฟท์ให้ค  ามัน่ในการปกป้องความเป็นส่วนตวัของท่าน รวมถึงขอ้มูลส่วนตวัท่ีส าคญั  

กรุณาอ่านขอ้ความในขอ้น้ีอยา่งละเอียดเน่ืองจากการซ้ือแผนความคุ้มครองฉบบัน้ีจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ี 

 

เราใช้และปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร และเราแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กบัใครบ้าง 
 

ไมโครซอฟท์จะใชข้อ้มูลของท่านเพื่อการบริหารจดัการแผนความคุ้มครองของท่าน 

รวมถึงการบริหารจดัการเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิเรียกร้องต่าง ๆ  หากท่านไม่ให้ขอ้มูลของท่าน 

เราอาจไม่สามารถบริหารจดัการแผนความคุ้มครองของท่านไดต้ามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี  

การใชข้อ้มูลของท่านโดยเรารวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูรั้บประกนัภยั ผูบ้ริหารจดัการ ตวัแทนขายประกนัภยั หรือผูรั้บประกนัภยัต่อ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก  ทั้งน้ี ไมโครซอฟท์จะไม่เปิดเผยขอ้มูลของท่านแก่บุคคลนอกกลุ่มไมโครซอฟท์ ยกเวน้ 

 

 กรณีท่ีท่านไดใ้ห้ความยนิยอม 

 

 กรณีท่ีไมโครซอฟท์จ าเป็นตอ้งเปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยไดต้ามกฎหมาย 

 

 การเปิดเผยต่อหน่วยงานขอ้มูลเครดิต หรือหน่วยงานเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตหรือฉ้อโกง 

 

 บริษทัอ่ืนๆ ท่ีให้บริการแก่ไมโครซอฟท์หรือท่านเก่ียวกบัแผนความคุ้มครองฉบบัน้ี 

 

 กรณีท่ีไมโครซอฟท์โอนสิทธิและหนา้ท่ีตามแผนความคุ้มครองฉบบัน้ี 

 

ไมโครซอฟท์สามารถโอนขอ้มูลของท่านไปยงัประเทศอ่ืน ๆ หรือเขตอ านาจอ่ืน ๆ 

ภายใตห้ลกัการวา่ผูท่ี้ไดรั้บโอนขอ้มูลนั้นจะตอ้งให้การคุม้ครองขอ้มูลในระดบัท่ีเพียงพอ  อยา่งไรก็ตาม 

ขอ้มูลดงักล่าวอาจเขา้ถึงโดยหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายหรือหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ เพ่ือป้องกนัและตรวจสอบอาชญากรรม 

และเพ่ือการปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

 

สิทธิของท่าน 
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ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอดูส าเนาขอ้มูลส่วนตวัของท่านท่ีไมโครซอฟท์เก็บครอบครองไว ้ 
หากท่านเช่ือวา่ขอ้มูลใด ๆ ท่ีไมโครซอฟท์เก็บครอบครองอยูน่ั้นไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ กรุณาแจง้ให้เราทราบโดยเร็วท่ีสุด ทั้งน้ี 

ในการจดัส าเนาขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ท่าน ท่านอาจจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมจ านวนเล็กนอ้ย 

 

การตลาด 

 

ไมโครซอฟท์จะไม่ใชข้อ้มูลของท่านเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด  

ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดรั้บจะถูกใชใ้นการบริหารจดัการแผนความคุ้มครองของท่านเท่านั้น 

 

โดยการซ้ือแผนความคุ้มครองฉบบัน้ี 

ท่านไดใ้ห้ความยนิยอมโดยชดัแจง้ให้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของไมโครซอฟท์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเก็บครอบครองและใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัท่า
นและผลติภณัฑ์ของท่าน 

 

9. ขั้นตอนการร้องเรียน 

 

เรามีความตั้งใจท่ีจะให้บริการในระดบัท่ีดีท่ีสุดแก่ท่าน  อยา่งไรก็ตาม หากท่านไม่พอใจกบัการบริการ โปรดกรุณาติดต่อไมโครซอฟท์ 

ตามท่ีอยูท่ี่ระบุในขอ้ 2 หรือแจง้แก่ตวัแทนทางโทรศพัทข์องไมโครซอฟท์ตามหมายเลขโทรศพัทท่ี์ปรากฏในเวบ็เพจ 
www.surface.com/support หรือแจง้ทางอีเมล ์msespbus@microsoft.com 

 

ไมโครซอฟท์จะตอบกลบัภายในห้า (5) วนัท าการหลงัจากท่ีไมโครซอฟท์ไดรั้บขอ้ร้องเรียนของท่าน 

หากไมโครซอฟท์ไม่สามารถตอบทั้งหมดกลบัไปยงัท่านไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว (เช่น 

เน่ืองจากกรณีจ าเป็นตอ้งท าการตรวจสอบในรายละเอียด) 

ไมโครซอฟท์จะแจง้ท่านในเบ้ืองตน้ว่าเราก าลงัด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนของท่านอยา่งไร 
และประมาณการวา่ท่านจะไดรั้บการตอบกลบัทั้งหมดเม่ือไดและจากใคร  ซ่ึงในกรณีส่วนใหญ่นั้น 

ขอ้ร้องเรียนของท่านจะไดรั้บการแกไ้ขภายในส่ี (4) สปัดาห์ 

 

http://www.surface.com/support
mailto:msespbus@microsoft.com

