
 

PEN K WARRANTY 2020  
การรับประกันสินค้า 

 
 
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกนัสินค้า 

 
บริษัทเพ็น เค อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (“บริษัทฯ”) ตกลงใหก้ารรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ปราศจากความ
ชำรุดบกพร่องในวัสดุและกระบวนการผลิต ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ : 

 
1.1 การรับประกนันี้จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑท์ีจ่ำหน่ายโดยบริษทัฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ไดร้ับ

การแต่งต้ังอย่างถูกต้องโดยบริษัทฯ และเป็นการซื้อขายและใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทยเพ่ือใช้ใน
ครัวเรือนเท่านั้น   
 

1.2 บริษัทฯ จะใหก้ารรับประกันสนิค้าแก่ผู้ซื้อรายแรกที่ซื้อสินค้าจากบรษิัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่
ได้รับการแต่งต้ังอย่างถูกต้องโดยบริษัทฯ  และมีชื่อผู้ซื้อดังกล่าวปรากฎอยู่ในระบบลงทะเบียนการ
รับประกันสินค้าของบริษทัฯ 
 

1.3 บริษัทฯ จะให้การรับประกนัสินค้าแก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซือ้ได้ลงทะเบียนการรับประกันในระบบการรับประกัน
ของบริษัทฯ และได้รับการยนืยันตอบรับจากบรษิัทฯ หรือทางไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) 
หรือข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) แล้ว  
 

1.4 ผู้ซื้อจะต้องเก็บรักษาหลกัฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ำกัดเพียง ใบรับประกนัสินค้า และ/
หรือ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกบัภาษี ตลอดอายุการรับประกัน และต้องแสดงเอกสารดังกล่าวที่มี
ข้อความสมบูรณ ์ ไมม่ีการแก้ไขข้อความใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงวนัที่
ซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้บริษทัฯ สงวนสิทธิท์ี่จะไม่ใหบ้ริการแก่ผู้ซื้อทีไ่ม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวที่
สมบูรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยบรษิัทฯ ไมต้่องมีความรับผิดใดๆ ต่อผู้ซื้อ  
 

1.5 ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ไม่มีสทิธิโอนการรับประกันสนิค้าให้แก่บคุคลอ่ืนได้  
 

2. ระยะเวลาการรับประกัน  
 



2.1 การรับประกนัสินคา้ทุกประเภทจะเริ่มนับเวลารับประกันต้ังแต่วันที่ซื้อสินค้า ซึ่งจะระบุไวใ้น
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี หรือนับจากวนัที่จดัส่งสินค้า ในกรณีที่เป็นสนิค้าชนิดสั่งพิเศษ แลว้แต่
กรณี โดยมีระยะเวลารับประกนัและเงื่อนไขกำหนดตามประเภทผลิตภณฑ์ ตามทีป่รากฏใน
เอกสารแนบท้าย – ระยะเวลาการรับประกนัสินค้า และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันสินค้า
ฉบับนี้   
 

2.2 ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะลดลงกึ่งหนึ่งโดยอัตโนมัติในกรณทีี่ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าที่ถูกใช้เพ่ือ
การสาธิต สินค้าตัวโชว์  สินค้ามีตำหนิ หรือสินค้าที่ถูกเสนอขายในราคาพิเศษเพ่ือลดสินค้าคงคลัง 
(Clearance Sale)  
 

2.3 ระยะเวลารับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนด แมว้่าผลิตภัณฑ์จะยงัไมไ่ด้ถูก
นำไปใช้หรือติดต้ังอย่างครบถ้วนก็ตาม  

 
3. การใช้สิทธิเรียกร้องตามการรับประกันสนิค้า  

 
3.1 ในกรณทีี่ผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ที่เสียหายชำรุดบกพร่อง และ/หรืออุปกรณ์ไม่ครบถ้วน ซึ่งผูซ้ื้อยังมิได้

ติดต้ังหรือใช้งานสินค้า ผู้ซื้อต้องแจ้งให้บรษิัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งต้ังอย่างถูกต้อง
โดยบริษัทฯ ทราบภายใน เจ็ด (7) วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยบริษทัฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้
เดียวในการพิจารณาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และ/หรอืจัดหาอุปกรณ์ที่ขาดหายไปให้แก่ผู้ซื้อ แต่หากผูซ้ื้อ
มิได้ใช้สิทธิแจ้งให้บริษทัฯ ทราบภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ครบถว้น
สมบูรณ์แลว้ และบริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันสนิค้า  
 

3.2 ในระหว่างระยะเวลาการรับประกนัสินค้า หากผู้ซือ้พบว่าผลิตภัณฑ์มีความชำรุดบกพร่อง ผู้ซื้อต้อง
ใช้สิทธิเรียกร้องโดยแจ้งใหบ้ริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งต้ังอย่างถูกต้องโดยบรษิทัฯ 
ทราบภายใน สามสิบ (30) วัน นบัจากวันที่ผู้ซือ้พบความความชำรุดบกพร่องนั้น โดยผู้ซื้อจะต้อง
ลงทะเบียนการรับประกันในระบบการรับประกนัของบริษัทฯ และได้รับการยนืยันตอบรับจากบริษทัฯ 
หรือทางไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) หรือข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) แล้ว ตามข้อ 1.3 และ
แสดงใบรับประกนัและหลกัฐานการซื้อผลิตภัณฑต์ามข้อ 1.4 ให้แก่บริษทัฯ ทั้งนี้บริษทัฯ สงวนสทิธิใ์น
การปฏิเสธการรับประกนัสินค้า หากผู้ซื้อมิไดล้งทะเบียนการรับประกันในระบบการรับประกนัของ    
บริษัทฯ และ/หรือ ไม่สามารถแสดงใบรบัประกนัและหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อบริษัทฯ ได้  
 

3.3 ผู้ซื้อต้องนำผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องมาให้บรษิัทฯ ตรวจสอบด้วยค่าใช้จา่ยของตนเอง หรือใน
กรณีที่ผลิตภัณฑ์นัน้ถูกติดต้ังตรึงไว้กับสถานทีพั่กอาศัย หรือโดยสภาพไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
โดยสะดวก ผู้ซื้อต้องอนุญาตให้บริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายทีไ่ด้รับการแต่งต้ังอย่างถูกต้องโดย
บริษัทฯ เข้าตรวจสอบผลิตภัณฑท์ี่ชำรุดบกพร่อง ณ สถานที่ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นติดต้ังอยู่ตามวันและ
เวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน 



 
3.4 บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบความชำรุดบกพรอ่งของผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ มีดุลพินจิแต่เพียงผู้

เดียวในการตัดสินว่าความชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกนัหรือไม่  
 

3.5 ในกรณทีี่ความชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บรษิัทฯ จะดำเนนิการ
ซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนชิ้นสว่นที่ชำรุดนัน้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ชิน้ส่วนที่ถูกเปลีย่นจะเปน็
กรรมสิทธิ์ของบรษิัทฯ โดยทีก่ารซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะไมม่ีผลเป็นการขยายระยะเวลา
การรับประกนัตามปกติ  
 

3.6 ความรับผิดชอบสูงสุดของบริษทัฯ ในการรับประกันสินค้านี้ คือการซ่อมแซม และ/หรือเปลีย่น
ชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ บริษัทฯ จะไม่เปลีย่นผลิตภณัฑ์
ชิ้นใหมใ่ห้แก่ผูซ้ื้อไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม  
 

3.7 การตัดสินใจของบริษัทฯ ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกบัความชำรุดบกพร่อง การซ่อมแซม และ/หรือเปลีย่น
ชิ้นส่วน หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการรับประกันสินค้าให้ถือเป็นที่สุด และผูซ้ื้อตกลงอย่างเพิกถอน
ไม่ได้ว่าจะปฎิบัติตามการตัดสินของบริษทัฯ  

 
4. ข้อยกเว้นการรับประกันสนิค้า  
 
บริษัทฯ จะไม่ใหก้ารรับประกนัสนิค้าในกรณีดังต่อไปนี้  
 
4.1 สินค้าที่เกิดความชำรุดบกพร่องภายหลังจากที่ระยะเวลาการรับประกนัสินค้าสิ้นสุดลง  

 
4.2 ผู้ซื้อมิได้ลงทะเบยีนการรับประกนัในระบบการรับประกันของบรษิัทฯ และ/หรือ ไม่สามารถแสดงใบ

รับประกันและหลกัฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อบริษทัฯ ได้ 
 

4.3 ใบรับประกันและหลกัฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ถูกแกไ้ข หรือทำลายไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

4.4 หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลาย  
 

4.5 ผู้ซื้อมิได้แจ้งความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนด  
 

4.6 ความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดจากการติดต้ัง ปรับเปลี่ยน เชื่อมต่อ ซ่อมแซม 
บำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยบุคคลภายนอกที่มิใชบ่คุลากรของบริษัทฯ  
 



4.7 การใช้ปลัก๊ อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกหรือสายไฟและตัวตัดไฟที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดขนาด การใช้
แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท แรงดันน้ำ และแรงดันก๊าซผิดไปจากที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน  
 

4.8 การไม่ปฏบิัติตามคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด  
 

4.9 ความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการขนส่งหรือเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์ในสภาพทีไ่ม่
เหมาะสม โดยมใิช่ความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  
 

4.10 ความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดจากเจตนา อุบัติเหตุ และจราจล ปัจจัยภายนอก ภัย
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วสัดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว อาหาร ความชืน้ ฟ้าผ่า 
กระแสไฟที่ไม่เสถียร แผน่ดินไหว น้ำท่วม อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมหรือผงเคมีที่รนุแรง เปน็ต้น  
 

4.11 ความชำรุดบกพร่องและความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผูซ้ื้อมิได้บำรุงรักษาและทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน หรอืการทำความสะอาดผิดวิธี 
 

4.12 ความชำรุดบกพร่องและความเสียหายอันเนื่องมาจากใช้วัตถุหรือสารเคมีทีไ่ม่เป็นไปตามข้อกำหนด
ในคู่มือการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม  
 

4.13 ความชำรุดบกพร่องและความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียงการนำผลิตภัณฑส์ำหรับใช้งานในครัวเรือนไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ หรือ
อุตสาหกรรม หรือการใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือการทดลองหรือทดสอบใดๆ  
 

4.14 รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพ้ืนผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งาน
ตามปกติของผู้ซื้อ  
 

4.15 การสึกหรอ การเสื่อมสภาพโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือ
ความสกปรก และความเสียหายจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ   

 
4.16 ผลิตภัณฑ์ที่มีความเปราะแตกง่าย เช่น ชิน้ส่วนทีเ่ป็นกระจก หรือชิ้นส่วนทีใ่ช้เพ่ือความสวยงาม หรือ

วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ แผ่นกรองอากาศ ไส้กรองน้ำ สารกรองน้ำ หรือวัสดุสิ้นเปลอืง
อ่ืนๆ เช่น ยางกันรั่วหรือสายยาง เปน็ต้น  

 
5. ข้อจำกัดความรับผิด  
 
บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง คา่เสียหายที่
กำหนดไว้เพ่ือเป็นการลงโทษ ความเสียหายที่เกดิจากพฤติการณ์พิเศษ หรือ ความเสียหายทางเศรษฐกิจ 



หรือความสูญเสียใดๆ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไร ค่าขาดประโยชน์ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
หรือการที่ข้อมูลในซอฟต์แวร์ หรือที่ถูกเกบ็ไว้ในรูปแบบใดๆ สูญหาย ถูกลบ หรือถูกแก้ไข อันเกิดข้ึน
เนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกบัการรับประกันสินคา้ (ซึ่งรวมถึงบรกิารของบริษัทฯ ภายใต้การรับประกัน
สินค้า)  
 
ความรับผิดของบริษัทฯ ภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกบัการรับประกันสนิค้า (ซึง่รวมถึงบริการของบริษทัฯ ภายใต้
การรับประกนัสินคา้) จำกัดไว้เพียงค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม  หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนผลิตภัณฑท์ี่เสียหายด้วย
ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน หรือที่เทียบเท่ากัน แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี ้บริษทัฯ ไม่ต้องรับผิด
ต่อการรับประกันอ่ืนๆ (ไม่ว่าจะเปน็การรับประกนัอย่างแจ้งชัดหรือไมก่็ตาม) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันที่ไมไ่ด้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งสำหรับการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือ
เพ่ือวัตถปุระสงค์ใดเป็นการเฉพาะ  
 
บริษัทฯ ไม่มีภาระหรือต้องรับผิดสำหรับค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดต้ัง การซ่อมแซม หรือการ
เปลี่ยนใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือการสูญหายของหรือความเสียหายต่อสิ่งใดๆ ที่บริษัทฯ หรือ
ตัวแทนจำหน่ายทีไ่ด้รับอนุญาตของบริษัทฯ มิได้เป็นผู้จำหน่ายใหแ้ก่ผู้ซื้อ  



ประเภทสินค้า ระยะเวลารับประกัน อะไหล่รับประกันพิเศษ ระยะเวลารับประกันพิเศษ ส่วนประกอบที่การรับประกันไม่ครอบคลุม

เตาอบแบบฝัง
เตาอบแบบต้ังโต๊ะ

2 ปี

เตาอบไมโครเวฟแบบฝัง
เตาอบไมโครเวฟแบบต้ังโต๊ะ

2 ปี

เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบฝัง
เตาแก๊ส เตาอินฟาเรดแบบต้ังโต๊ะ

2 ปี

เตาปรุงอาหารต้ังพ้ืน 2 ปี

เคร่ืองดูดควัน 2 ปี

เคร่ืองล้างจาน 2 ปี

อ่างล้างจานสเตนเลสแบบฝังเคาน์เตอร์
อ่างล้างจานสเตนเลสแบบต้ังพ้ืน

ไม่รับประกัน ชุดอุปกรณ์ของแถม เช่น ก๊อกน้้า

อ่างล้างจานแกรนิตสังเคราะห์ 2 ปี ชุดอุปกรณ์ของแถม เช่น ก๊อกน้้า

เคร่ืองอบจาน 1 ปี 1.  ความบกพร่องในส่วนสภาพภายนอกของสินค้า อุปกรณ์ไม่ครบ อุปกรณ์มีรอย 
แจ้งภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้าเท่านั้น
2. อุปกรณ์ที่ใช้แล้วเสื่อมสภาพการตามใช้งานไม่รับประกัน

ก๊อกน้้า 1 ปี

ก๊อกน้้าอัตโนมัติ 2 ปี ระบบควบคุมการท้างานและ
แบตเตอร่ี

3 ปี

เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว ไม่รับประกัน หากสินค้าช้ารุด มีสภาพไม่สมบูรณ์ สามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้

อุปกรณ์เคร่ืองครัว ไม่รับประกัน หากสินค้าช้ารุด มีสภาพไม่สมบูรณ์ สามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้

กาต้มน้้าไฟฟ้า 1 ปี

หม้อทอดไร้น้้ามัน 1 ปี

เคร่ืองฟอกอากาศ 2 ปี 1. แผ่นฟิลเตอร์  ไส้กรอง  ส่วนประกอบไส้กรองต่างๆ
2. อุปกรณ์ที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพตามการใช้งาน

เคร่ืองดูดฝุ่น 2 ปี 1. แผ่นฟิลเตอร์  ไส้กรอง  ส่วนประกอบไส้กรองต่างๆ
2. อุปกรณ์ที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพตามการใช้งาน

เคร่ืองท้าน้้าอุ่น 2 ปี

   - สายฝักบัว (สายอ่อน) ภายใน 3 เดือน

   - หัวฝักบัว ภายใน 3 เดือน

   - ชุด Rain Shower (ก้านแข็ง) ภายใน 3 เดือน

   - อุปกรณ์ราวสไลด์ *ไม่รับประกัน

เคร่ืองท้าน้้าร้อน  (ประเภทผ่านร้อน) 2 ปี Ÿ ชุดหม้อต้ม 5 ปี

เคร่ืองท้าน้้าร้อน (ประเภทหม้อต้ม/ถังเก็บ) 2 ปี อุปกรณ์ที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพตามการใช้งาน เช่น แท่งแอโนด อ่ืนๆ

เคร่ืองกรองน้้าดื่ม 1 ปี วัสดุสิ้นเปลือง อาทิ ไส้กรองน้้า

เคร่ืองกรองน้้าใช้ 1 ปี วัสดุสิ้นเปลือง อาทิ ไส้กรองน้้า, สารกรองน้้า, เกลือ

ตู้กดน้้าดื่ม (ร้อน-เย็น) 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
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การรับประกันส้าหรับผลิตภัณฑ์ MEX
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1.  ความบกพร่องในส่วนสภาพภายนอกของสินค้า อุปกรณ์ไม่ครบ อุปกรณ์มีรอย 
แจ้งภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้าเท่านั้น
2.  อุปกรณ์ที่ใช้แล้วเสื่อมสภาพการตามใช้งานไม่รับประกัน
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1.  ความบกพร่องในส่วนสภาพภายนอกของสินค้า อุปกรณ์ไม่ครบ อุปกรณ์มีรอย 
แจ้งภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้าเท่านั้น

2. เตาอบไม่รับประกัน หลอดไฟ และอุปกรณ์ในเซ็ตหลังจาก 7 วัน
3. อุปกรณ์ที่ใช้แล้วเสื่อมสภาพการตามใช้งานไม่รับประกัน

Ÿ ชุดหม้อต้ม 5 ปี



ประเภทสินคา ระยะเวลารับประกัน อะไหลรับประกันพิเศษ ระยะเวลารับประกันพิเศษ สวนประกอบที่การรับประกันไมครอบคลุม

กอกน้ําทุกประเภท 2 ป

ฝกบัวสายออน 2 ป

ฝกบัวกานแข็ง 2 ป

ชุดฝกบัว 2 ป

สตอปวาลว และชุดเปล่ียนทางนํ้า 2 ป

อางอาบน้ํา 2 ป

อางลางหนา 2 ป
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