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นโยบายการรบัประกนัคณุภาพ 
ผลิตภณัฑ ์บริดจสโตน, ไฟรส์โตน และเดยต์นั 

 
 
 “ผลติภณัฑ์”  ภายใต้นโยบายการรับประกนัคณุภาพ หมายถงึ ยางนอก ยางใน หรือยางรอง ภายใต้ยี่ห้อ บริดจสโตน, ไฟร์
สโตน และเดย์ตนั ซึง่จดัจ าหนา่ยโดย บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตไ่มร่วมถงึยางหลอ่ดอก 
 
1. บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะรับประกนัผลติภณัฑ์ภายใต้ยี่ห้อ บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตนั 

เฉพาะตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในนโยบายการรับประกนันีเ้ทา่นัน้ โดยไมร่วมถงึการรับประกนัอื่นใด

นอกเหนือจากนี ้เช่น คา่บริการอนัเกิดขึน้จากคา่ถอดใส,่ คา่สญูเสยีเวลา, คา่เสยีหายอนัเนื่องมาจากไมไ่ด้ใช้รถยนต์ หรือ

คา่ความไมส่ะดวก เป็นต้น 

2. ผลติภณัฑ์จะได้รับการประกนั เฉพาะกรณีที่ความเสยีหายเกิดขึน้เน่ืองจากข้อบกพร่องในด้านการออกแบบ, 

กรรมวิธีการผลิต และ/หรือ วสัดุที่ใช้ในการผลิต เทา่นัน้ 

3. ในการประเมินความความเสยีหายของผลติภณัฑ์ วา่อยูภ่ายใต้การรับประกนันีห้รือไม ่ ผลติภณัฑ์จะต้องได้รับการ

ตรวจสอบโดยบริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากดั1 

4. หากผลการตรวจสอบ ปรากฏวา่ความเสยีหายของผลติภณัฑ์เกิดจากข้อบกพร่องตามที่ระบไุว้ในนโยบายการรับประกนันี ้ 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะชดเชยความเสยีหายให้แก่ผู้ใช้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.1 จ านวนในการชดเชยส าหรับยางนอก จะถกูค านวณจาก “ ระดบัความลกึร่องดอกยางทีเ่หลอือยู่2 ”  
ซึง่สามารถค านวณได้ดงันี ้

ความลกึร่องดอกยางทีเ่หลอือยู ่
ความลกึร่องดอกยางเดิม 

 

4.2 จ านวนในการชดเชยส าหรับยางใน หรือ ยางรอง จะถกูค านวณตามเง่ือนไข ดงันี ้
 4.2.1 ในกรณีที่ยางใน หรือยางรองขอรับการชดเชยพร้อมกบัยางนอก 
 

ความลกึร่องดอกยางของยางนอกที่เหลอือยู ่
ความลกึร่องดอกยางของยางนอกเดิม 

  

 4.2.2 ในกรณีที่ยางใน หรือยางรองเทา่นัน้ท่ีขอรับการชดเชย (ไมม่ยีางนอก) 

จ านวนในการชดเชย    =    50% ของราคายางในหรือยางรอง3  (บาท) 
 

4.3 การชดเชยจะกระท าโดยการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ใหมแ่ก่ผู้ใช้  

 

จ านวนในการชดเชย   =  X  ราคายางนอก3  (บาท) 

จ านวนในการชดเชย   =  X  ราคายางในหรือยางรอง3  (บาท) 
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5. ข้อยกเว้น  ผลติภณัฑ์ที่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะไมอ่ยูภ่ายใต้นโยบายการรับประกนันี ้  
5.1   ผลติภณัฑ์ที่เสยีหายเนื่องจาก การถอด-ประกอบ หรือการเก็บรักษาที่ไมถ่กูต้อง 
5.2   ยางนอกที่ถกูใช้จนมีความลกึร่องดอกยางเหลอือยูน้่อยกวา่ที่ก าหนด ตามประเภทของยาง ดงัตอ่ไปนี  ้

 ยางส าหรับรถนัง่ / ยางส าหรับรถกระบะและรถตู้   
ความลกึร่องดอกยางที่เหลืออยู่ น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 

 ยางส าหรับรถบรรทกุเลก็, กลาง  
ความลกึร่องดอกยางที่เหลืออยู่ น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 

 ยางส าหรับรถบรรทกุและรถโดยสาร  
ความลกึร่องดอกยางที่เหลืออยู่ น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 

5.3   ยางนอกที่เคยได้รับการซ่อมแซม การเปลี่ยนหน้ายาง  หรือเรียกร้องการชดเชยมาก่อน, ยางในหรือยางรองที่เคย
ได้รับการซอ่มแซม หรือเคยใช้งานมาก่อน 

5.4   ผลิตภณัฑ์ที่เสียหายจากการกระท าหรือการใช้งานไม่ถกูต้อง เช่น ศนูย์ล้อไม่ถกูต้อง , ล้อไม่สมดลุย์, การบกพร่อง
ของเบรคหรือโช๊คอพั, การเติมลมยางไมถ่กูต้องหรือการบรรทกุน า้หนกัเกินอตัรา, ถกูกระท าจากน า้มนั สารเคมี หรือ
ไฟ, ใช้กระทะล้อไมไ่ด้มาตรฐาน, ถกูท าลายหรือกระแทก, ขบัรถขณะลมยางออ่นผิดปกติ, ความเสยีหายโดยเจตนา 
หรือใช้งานอื่นๆที่ไมถ่กูต้อง 

5.5   ผลติภณัฑ์ที่เสยีหายจากอนัตรายบนถนน เช่น ตะป,ู สลกัเกลยีว, หิน, แก้ว, ขอบถนน หรือจากสิง่ของที่ติดเข้าไปใน
ร่องยาง/โครงยาง หรือจากสว่นประกอบของตวัรถยนต์ 

5.6   ผลติภณัฑ์ที่เสยีหาย เนื่องจากสภาพอากาศและผลกระทบจากบรรยากาศ 
5.7 ผลติภณัฑ์ซึง่น ามาซือ้ขายใหม ่หรือถกูเปลีย่นเจ้าของ  
5.8   ผลติภณัฑ์ที่มีอายเุลยก าหนดระยะเวลาการรับประกนั   

 โดยระยะเวลาการรับประกนัผลติภณัฑ์ของ บริดจสโตน, ไฟร์สโตนและเดย์ตนั เป็นดงันี ้

 

ประเภทผลิตภณัฑ์ ระยะเวลาการรับประกัน 

ยางนอกส าหรับรถนัง่  

ยางนอกส าหรับรถกระบะและรถตู้   

5 ปี โดยเร่ิมนบัจาก เดือน/ปี 

ซือ้ผลติภณัฑ์ยางรถยนต์ 4, 5 

ยางนอกประเภทอื่น ๆ  

ยางรอง และยางใน 
5 ปี โดยเร่ิมนบัจากเดือน/ปี ท่ีผลิต 
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6. ผู้ ใช้ 6 จะต้องสง่ผลิตภณัฑ์ที่เสียหาย พร้อมกบัหลกัฐานการซือ้ และ/หรือ หลกัฐานการลงทะเบียนรับประกนั ไปยงัผู้แทน
จ าหน่ายหรือองค์กรที่ก าหนดโดยบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั รวมถึงผู้ ใช้จะต้องให้ข้อมลูของผู้ ใช้และ
ลกัษณะการใช้งานโดยถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริง ดงันี ้

 
ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลผลิตภณัฑ์ยางรถยนต์ ข้อมูลการใช้งาน 

1) ช่ือผู้ใช้ 1) ขนาดยาง / ยางใน หรือยางรอง 1) ประเภทรถยนต์ 

2) เบอร์ตดิตอ่ของผู้ใช้ 2) ช่ือรุ่นของดอกยาง 2) ระยะเวลาการใช้งาน 

3) หมายเลขทะเบียนรถ 3) หมายเลขยาง 3) ลมยางที่ใช้ 

4) รุ่นของรถ 4) ต าแหนง่ล้อที่ถอด 4) ความเร็วที่ใช้ 

5) เลขไมล ์ 5) บริเวณแผลเสยี 5) สนิค้าที่บรรทกุ (กรณีรถซึง่

ใช้บรรรทกุสนิค้า) 

6) ช่ือร้านซึง่จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ 7 

หรือช่ือผู้แทนจ าหนา่ยรถยนต์ 

6) ยางตดิรถยนต์/ยางทดแทน 6) น า้หนกัรถ+น า้หนกับรรทกุ 

 7) ลกัษณะแผลเสยี 7) สภาพถนน 

  8) ขนาดกระทะล้อ 

  
ทัง้นี ้ ในกรณีที่ข้อมลูไมถ่กูต้อง และ/หรือ ไมเ่พียงพอตอ่การพิจารณา  บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากดั ขอสงวนสทิธ์ิไม่
พิจารณาตรวจสอบความเสยีหายของผลติภณัฑ์นัน้ ๆ และสง่ผลติภณัฑ์ที่เสยีหายดงักลา่วคืนให้กบัผู้แทนจ าหนา่ย 

7. ผลการพิจารณาให้การชดเชยแกผ่ลติภณัฑ์ที่เสยีหาย โดย บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ถือเป็นท่ีสดุ และ
ผลติภณัฑ์ที่ยอมรับการชดเชย จะถือเป็นทรัพย์สนิของ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

8. บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิ และ/หรือ แก้ไขเปลีย่นแปลงนโยบายนีท้ัง้หมด 
หรือสว่นหนึง่สว่นใดของนโยบาย เพื่อความเหมาะสมโดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งลว่งหน้า 

 

หมายเหตุ :  
1) บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากดั เป็นบริษัทที่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ และ/หรือบริการให้กบับริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2) การวดัความลกึร่องดอกยางของยางนอกที่เหลืออยู ่โดย บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากดั ถือเป็นที่สิน้สดุ 

3) ราคายางนอก ยางใน และยางรอง เป็นราคาที่ถกูก าหนดโดยบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

4) ส าหรับรถใหม,่ วนัที่ซือ้ผลิตภณัฑ์ยางรถยนต์ ให้นบัตัง้แตว่นัที่จดทะเบียนรถยนต์หรือวนัที่ระบใุนใบเสร็จรับเงินของการซือ้รถยนต์ 
5) กรณีที่ไมมี่หลกัฐานการซือ้ขาย และ/หรือ ใบรับประกนัสินค้า ระยะเวลาการรับประกนัจะเร่ิมนบัจาก เดือน/ปี ที่ผลติเป็นหลกั 
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6) ผู้ ใช้ หมายถึง บคุคลซึง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ใหมจ่ากร้านค้า หรือซือ้รถยนต์ใหมซ่ึง่ติดตัง้ผลติภณัฑ์ยี่ห้อ บริดจสโตน, ไฟร์สโตน หรือเดย์ตนั 

7) ร้านซึง่จ าหน่ายผลติภณัฑ์ หมายถึง สถานที่ซึง่ขายผลิตภณัฑ์ยี่ห้อ บริดจสโตน, ไฟร์สโตน หรือเดย์ตนั ให้กบัผู้ ใช้ เชน่ ผู้แทนจ าหนา่ย 
หรือผู้แทนจ าหน่ายชว่ง และอ่ืนๆ เป็นต้น 

 


