จังหวัด

รายชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัด

รายชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

กระบี่

โกโซลูชั่น

0-7562-3978

เพชรบุรี

สยามอินฟอร์เมชั่น

0-3241-5051

กรุงเทพฯ

สุพรีม ดิสทิบิวชั่นฯ

0-2943-8348

เพชรบูรณ์

ทรีเน็ตเวิร์คโซลูชั่น

0-5672-5555

กาญจนบุรี

ทีจีคอมพิวเตอร์

0-3452-1108

ภูเก็ต

คอมพิวเตอร์คลินิค

082-2759197

จันทบุรี

อีสเทิร์นเซอวิส

0-3933-3335

ยะลา

ยะลาแอดวานซ์

0-7325-7710

ฉะเชิงเทรา

ดีอาร์คอนซัลแตนท์

0-38512-386

ระนอง

ระนองคอมพิวเตอร์

0-7783-1333

ชลบุรี

คอมมิวนิเคชั่นมีเดีย

0-3879-9145

ระยอง

พีเอ็น คอม ระยอง

0-3869-1798

ชัยนาท

พีอาร์ โปรเซอร์วิส

0-5642-1629

ราชบุรี

ทีเอสเค

0-3231-111

ชุมพร

ศักดิ์คอมพิวเตอร์

0-7750-6003

ลพบุรี

ร้านเซนต์ เดวิล

0-3641-1313

ตรัง

เอ็มพีตรัง

0-7521-0208

สงขลา

ไซเบอร์ คอมพิวเตอร์

0-7489-1079

ตราด

ตราดอินเตอร์เน็ต

0-3952-3090

สตูล

นาย์นคอม

0-7478-2000

นครนายก

แอทคอมพิวเตอร์

0-3732-0965

สมุทรปราการ

เซ็นทรัล อินเตอร์ ซัพพลาย

0-2175-6293

นครปฐม

สมาร์ทซิสเต็มส์

0-3425-8063

สมุทรสงคราม

ลิงค์.คอม

0-3472-5565

นครศรีธรรมราช

ชิณวงศ์

0-7534-2934

สมุทสาคร

โฮม ไอ.ที

081-430-3324

จุด Drop Point

นนทบุรี

ซี.เอ.ที.อินโฟเน็ต คอร์ปอเรชั่น

0-2903-1800

สระแก้ว

ทริปเปิ้ลพี

087-139-8071

ศูนย์ ซ่อม

นราธิวาส

อาณาจักร ซี-เน็ต

0-7353-1491

สระบุรี

สระบุรี ไอที เฮาส์ จากัด

0-3623-0636

ปทุมธานี

อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ

0-2943-8348

สิงห์บุรี

เทคคอมพิวต์

096-004-0603

ประจวบคีรีขันธุ์

ไทยคอมโอเอ

0-3268-1055

สุพรรณบุรี

เจทีโอเอ

0-3552-6161

ปราจีนบุรี

ไจแอนท์ บลู ซิสเต็มส์

0-3745-2142

สุราษฎร์ธานี

เซาเทิร์น ไอ ที

081-537-5888

ปัตตานี

ทักษิณอินโฟเทค

0-7334-9000

อยุธยา

ไอซีทีคอมพิวเตอร์

081-991-9546

พังงา

พังงาคอมพิวเตอร์

0-76-41-1969

อ่างทอง

วิซ เวนเดอร์

0-3563-2508

พัทลุง

ออลอินวัน

0-7641-1969

อุทัยธานี

คุรุภัณฑ์ไอที

0-5652-5012

มีจุดส่งซ่อมครอบคลุมทุกจังหวัด

ขั้นตอนการส่งซ่อมเครื่องแท็บเล็ต
ลาดับขั้นตอน

ผู้ใช้งาน

ศูนย์บริการ

โทรสอบถามปัญหา
และวิธีแก้ไขเบื้องต้น

Call Center
02-943-8348
นาแท็บเล็ตมาส่งที่
ศูนย์บริการ
อยู่ในเงื่อนไข
รับประกัน

การนาเครื่องส่งซ่อม

นอกเงื่อนไข

ใช่
ออกใบรับสินค้า

การดาเนินการ
จนถึงดาเนินการแล้วเสร็จ

การรับเครื่องคืน

แจ้งลูกค้าให้มารับ
สินค้าคืน

ดาเนินการซ่อม
ภายใน 5 วันทาการ

ตรวจสอบ
เอกสาร

อาการเสียนอกประกันสามารถซ่อ ม
ได้โดยมีค่าใช้จ่าย
1. หมดอายุระยะเวลาการประกัน
2. ความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี เช่น การรั่วไหล
จากของเหลว หรือเครื่องถูกเปลวไฟ
3. ความเสี ยหายจากการปรั บ แต่ ง ของศู น ย์ อื่ น ๆ ที่
ไม่ ได้ ถูกแต่ ง ตั้ง จาก บริ ษั ท สุพ รีม ดิ สทิบิ วชั่ น (ไทย
แลนด์) จากัด
4. ความเสี ย หายจากการติ ด ตั้ ง ซอฟแวร์ ที่ ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐาน หรือซอฟแวร์ที่อยู่ระหว่างการทดสอบ หรือ
ชิ้นส่วน, อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน
5 . ผิ ด พ ล า ย จ า ก ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ห รื อ ก า ร
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
6. การสึกหรอตามธรรมชาติ (ตัวเครื่องภายนอก, จอ,
การกระแทก, รอยขี ด ข่ ว นบนแผงสั ม ผั ส และการ
แตกหั ก ของช่ อ งเชื่ อ มต่ อ , แบตเตอรี่ ห รื อ สารเคมี
เคลือบ)
7. ตั ว เครื่อ ง หรือ ชิ้ นส่ ว นถู กดั ดแปลงแก้ไ ขหรื อแปร
สภาพการใช้งาน

ออกใบเสนอราคาซ่อม

