
สว่นงานสนับสนุนลกูคา้เสรมิ - การรวมธรุกจิ
ฮารด์ดสิกซ์มัซงุ 

ประเทศไทย 



ประเด็น 
• กระบวนการสง่คนืฮารด์ดสิกซ์มัซุงส าหรบัการ
ด าเนนิงานในแตล่ะชอ่งทาง 

ประเทศไทย 

• ศนูยใ์หบ้รกิารยอ่ยของซเีกท 

• กระบวนการสง่คนื 

• ภาคผนวก 
• วธิสีรา้ง RMA ในเว็บไซตข์องซเีกท 

• วธิลีงทะเบยีนเป็นหุน้สว่นธรุกจิของซเีกท 

• ค าถามทีพ่บบอ่ยเกีย่วกบัฮารด์ดสิกซ์มัซุง 

 

 

 

เอกสารลับของซเีกท 



   
เป็นไดรฟ์
เปลา่ของ
ซมัซุง
หรอืไม ่

ใช ่ ไมใ่ช ่

สถานทีซ่ ือ้ 

ผูใ้ชไ้ดรฟ์ซมัซงุ 

ทราบ
สถานทีซ่ ือ้
หรอืไม ่

ทราบ 

ไมท่ราบ 

ประเทศไทย 
 ซเีกท 

ศนูยใ์หบ้รกิารยอ่ย 

ข ัน้ตอนการบรกิารส าหรบัฮารด์ดสิกซ์มัซุงในประเทศไทย  

เอกสารลับของซเีกท 

ไดรฟ์ 
D’Logis 

ไมใ่ช ่

ใช ่
สรา้ง RMA ออนไลน ์
(ดกูระบวนการสง่คนื) 

อะไหลผ่ลติภณัฑ ์
 (ไดรฟ์ทีซ่อ่ม) 



ศนูยใ์หบ้รกิารยอ่ยของซเีกทในประเทศไทย 

หมายเหต:ุ คา่ธรรมเนยีมการขนสง่เป็นไปตามนโยบายของซเีกท 
ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการขนสง่ โปรดดทูีล่งิกด์า้นลา่งนี้ : 
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/packing-and-shipping-instructions/ 

 

ประเทศ ศนูยใ์หบ้รกิารยอ่ย (CP) ทีอ่ยู ่CP 

ประเทศไทย บรกิาร UPS - SCS  
(ประเทศไทย) 

56/13 หมู ่2 ถนนพัฒนาชนบท 3  
คลองสองตน้น ้า  
ลาดกระบงั 10520  
ประเทศไทย 

http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/packing-and-shipping-instructions/
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/packing-and-shipping-instructions/
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/packing-and-shipping-instructions/
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/packing-and-shipping-instructions/
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/packing-and-shipping-instructions/
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/packing-and-shipping-instructions/
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/packing-and-shipping-instructions/
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/packing-and-shipping-instructions/
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/packing-and-shipping-instructions/
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/packing-and-shipping-instructions/
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/packing-and-shipping-instructions/
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=Seagate_Return_Packing_and_Shipping_Information&vgnextoid=8b5fd20cacdec010VgnVCM100000dd04090aRCRD


กระบวนการสง่คนื 
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1. ไปที ่Seagate.com http://www.seagate.com/www/en-us/ 

 การสนบัสนนุ & ดาวนโ์หลด 

 การรบัประกนัและการสง่คนื 

 เลอืก "Return a Single Drive (สง่คนืเพยีงไดรฟ์เดยีว)" หรอื "Return Multiple Drives (สง่คนืหลายไดรฟ์)" 
หรอื "RMA login (ลงชือ่เขา้ใช ้RMA)" 
 

หรอืเลอืกลงิกใ์ดลงิกห์นึง่ตอ่ไปนีเ้พือ่ดู ีว้ธิกีารทีค่ณุสามารถสง่คนืได ้

ลงิกท์ ัง้หมดตอ่ไปนีม้คี าแนะน าทลีะข ัน้ตอนเพือ่พาคณุไปสูก่ารตรวจสอบสถานะการรบัประกนัและกระบวนการรบัประกนัของ 
RMA: 

 

A. สง่คนืเพยีงไดรฟ์เดยีว:  ลงิกน์ ีส้ าหรบั ผูใ้ชท้ ีใ่ชง้านเพยีงคร ัง้เดยีว ขอแนะน าใหค้ณุตดิต ัง้ Seatools กอ่นทจีะต ัง้คา่ 
RMA หากตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกบั Seatools โปรดตดิตอ่ สว่นงานสนบัสนนุดา้นเทคนคิ 
 

B. สง่คนืหลายไดรฟ์: ลงิกน์ ีส้ าหรบั ลกูคา้ทีต่อ้งการสง่คนืผลติภณัฑ ์ซึง่ ตอ้งการตรวจสอบการรบัประกนัและการตดิต ัง้ 
RMA ตอ่ 
 

C. การลงชือ่เขา้ใช ้RMA: ลงิกน์ ีม้ ีRMA/พอรท์ลัการสง่คนืส าหรบัลกูคา้ทีล่งทะเบยีนแลว้หรอืผูใ้ชร้บัเชญิ และยงัมตีวัเลอืก
ส าหรบัการลงทะเบยีนเป็นคร ัง้แรกในการเขา้ถงึ eCommerce เมือ่ท าการต ัง้คา่ RMA 
 

หากตอ้งการสง่คนืผลติภณัฑ ์คณุตอ้งทราบหมายเลขซเีรยีลและหมายเลขชิน้สว่นหรอืหมายเลขรุน่ 

 คน้หาหมายเลขซเีรยีล/ชิน้สว่น/รุน่ของฉนั:  ลงิคน์ ีม้คี าแนะน าเก ีย่วกบัวธิหีาหมายเลขเหลา่นี ้
 

 หากตอ้งกาความชว่ยเหลอืในการต ัง้คา่การสง่คนืหรอื RMA ของคณุ โปรดตดิตอ่ สว่นงานสนบัสนนุการรบัประกนั 
 

2. เมือ่ออกหมายเลข RMA แลว้ การยนืยนัค าส ัง่ซือ้จะแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัสถานทีท่ ีเ่หมาะสมในการจดัสง่ผลติภณัฑค์นื
พรอ้มตวัเลอืกในการพมิพป้์ายส าหรบัการสง่คนื จะมกีารสง่การยนืยนัค าส ัง่ซือ้ใหล้กูคา้ทางอเีมลดว้ย 

 

3. จะมรีายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้ปฏบิตัทิ ีจ่ าเป็นและค าแนะน าเก ีย่วกบัการบรรจใุนอเีมลยนืยนัค าส ัง่ซือ้ดว้ย 
 

สามารถตรวจสอบสถานะ RMA ออนไลนไ์ดจ้ากหนา้สว่นงานสนบัสนนุการรบัประกนัในเวลาใดก็ไดโ้ดยการคลกิทีล่งิคต์รวจสอบ
สถานะ: 

 ตรวจสอบสถานะค าส ัง่การสง่คนืทีม่อียู ่   

 

 

เอกสารลับของซเีกท 

กระบวนการสง่คนืผลติภณัฑท์ีอ่ยูร่ะหวา่งการรบัประกนัส าหรบัผูบ้รโิภค 

http://www.seagate.com/www/en-us/
http://www.seagate.com/www/en-us/
http://www.seagate.com/www/en-us/
http://www.seagate.com/www/en-us/
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/
http://support.seagate.com/customer/warranty_validation_multi.jsp
http://support.seagate.com/customer/warranty_validation_multi.jsp
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=ecommerce-login&vgnextoid=34dc3f5dc3de3210VgnVCM1000001a48090aRCRD
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=ecommerce-login&vgnextoid=34dc3f5dc3de3210VgnVCM1000001a48090aRCRD
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=ecommerce-login&vgnextoid=34dc3f5dc3de3210VgnVCM1000001a48090aRCRD
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/find-model-number
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/find-model-number
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/find-model-number
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/find-model-number
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/find-model-number
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/find-model-number
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/find-model-number
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/
https://store.seagate.com/webapp/wcs/stores/servlet/SgSSORedirect?storeId=11001&SSO_LOCALE_VALUE=en_us&url=SgOrderSearch
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/world_wide_contacts/emea/warranty-support-contact-emea
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ลงิคข์อ้มลูสนบัสนนุ: http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/ 
หากตอ้งการขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุัน โปรดตรวจสอบไดท้ีล่งิคด์า้นบน 

 
สว่นงานสนบัสนุนการรบัประกนั: 
เอเซยีแปซฟิิก 

ศนูยช์ว่ยเหลอืลกูคา้ซเีกท 
ซเีกทใหบ้รกิารสว่นงานสนับสนุนลกูคา้ส าหรับฮารด์ดสิกข์องซเีกท แมกซเ์ทอรห์รอืซมัซงุท่ัวโลก ลกูคา้ OEM โดยตรงของซเีกท ลกูคา้
จัดจ าหน่ายและลกูคา้รวมระบบควรตดิตอ่ตัวแทนสว่นงานสนับสนุนลกูคา้ของซเีกทเพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกับการรับประกัน ลกูคา้อืน่ๆ ควร
ตดิตอ่สถานทีท่ีต่นซือ้ผลติภัณฑ ์

หมายเลข RMA ทีอ่อกโดยซเีกท (การอนญุาตใหส้ง่คนืผลติภณัฑ)์ใชส้ าหรบัการสง่คนืผลติภณัฑท์ีม่ขีอ้บกพรอ่งเทา่น ัน้ ซเีกทอาจ
พจิารณาวา่การใชห้มายเลข RMA เพือ่สง่คนืผลติภณัฑท์ีไ่มม่ขีอ้บกพรอ่ง ถอืเป็นการหลอกลวง โดยไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้บั
อนญุาตลว่งหนา้  

 
ความชว่ยเหลอืเกีย่วกัับการรับประกัน ฟร!ี ตรวจสอบการรับประกันของคณุและสร ้า่งค าขอสง่คนื  

 
 ประเทศ  โทรศพัท ์   เวลาท าการ                             สง่เร ือ่งทางอเีมล 

         

 ประเทศไทย  001.800.11.0032.165       7:00 น. ถงึ 10:00 น.   สง่เรือ่งทางอเีมล  

        3:30 น. ถงึ 16.30 น.   (http://support2.seagate.com/) 

        วนัจันทร ์– วันศกุร ์   พดูคยุ (ภาษาอังกฤษ)  

        ลามาตรฐานประเทศไทย (GMT+7)          

           (http://support2.seagate.com/ChatLaunch?rc=1) 
 
 
 

 

 
เอกสารลับของซเีกท 

สว่นงานสนบัสนุนการรบัประกนัส าหรบัผูบ้รโิภค 

http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/warranty-support-contact-apac
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/warranty-support-contact-apac
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/
http://support2.seagate.com/
http://support2.seagate.com/
http://support2.seagate.com/
http://support2.seagate.com/
http://support2.seagate.com/ChatLaunch?rc=1
http://support2.seagate.com/ChatLaunch?rc=1
http://support2.seagate.com/ChatLaunch?rc=1
http://support2.seagate.com/ChatLaunch?rc=1
http://support2.seagate.com/ChatLaunch?rc=1
http://support2.seagate.com/ChatLaunch?rc=1
http://support2.seagate.com/ChatLaunch?rc=1
http://support2.seagate.com/ChatLaunch?rc=1
http://support2.seagate.com/ChatLaunch?rc=1
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ลงิคข์อ้มลูสนบัสนนุ: http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/ 
หากตอ้งการขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุัน โปรดตรวจสอบไดท้ีล่งิคด์า้นบน: 
  

สว่นงานสนบัสนุนดา้นเทคนคิ: 

ซเีกทใหบ้รกิารขอ้เสนอเพือ่สนับสนุนการใชง้านทางเว็บโดยคณุสามาถใชบ้รกิารไดด้ว้ยตนเอง อเีมล
และขอ้มลูระหวา่งผูใ้ชผ้า่นฟอรัมเกีย่วกบัผลติภัณฑข์องคณุโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย คณุอาจโทรหาสว่นงาน
สนับสนุนดา้นเทคนคิโดยท าตามค าแนะน าดา้นลา่งนี้ 

 

โทรตดิตอ่สว่นงานสนับสนุนดา้นเทคนคิเอเซยีแปซฟิิก 
 
ยนืยันขอรับความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิเสรมิทางโทรศัพทข์องคณุ 
สว่นงานสนับสนุนดา้นเทคนคิจะตอบค าถามดา้นเทคนคิและแกปั้ญหาทางเทคนคิเกีย่วกบัผลติภัณฑ์
ฮารด์ดสิกข์องซเีกท แมกซเ์ทอรห์รอืซมัซงุในระหวา่งเวลาท าการปกตขิองศนูยบ์รกิาร 

(คณุสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันผลติภัณฑข์องคณุไดโ้ดยใชเ้ครือ่งมอืตรวจสอบการรับประกัน) 

 
ศนูยก์ารเรยีนรู ้ฟร!ีพบค าตอบของค าถามทางเทคนคิทีค่ณุมไีดท้ีศ่นูยก์ารเรยีนรูข้องเรา 

ความชว่ยเหลอืเกีย่วกับัการรับประกนั ฟร!ีตรวจสอบการรับประกนัของคณุและสร ้า่งค าขอสง่คนื 

อเีมล ฟร!ีรับค าตอบของค าถามทีค่ณุมไีดโ้ดยการสง่เรือ่งทางอเีมล 

การพดูคยุแบบตวัตอ่ตวั  เอเซยีแปซฟิิก 

 
รับค าตอบจากตัวแทนทีป่ฏบิัตงิานอยูไ่ดทั้นทใีนวันจันทรถ์งึวนัศกุร ์(ใชไ้มไ่ดส้ าหรับผลติภัณฑท์ีเ่ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ย) 

 

เอกสารลับของซเีกท 

สว่นงานสนบัสนุนดา้นเทคนคิแกผู่บ้รโิภค 

http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/
http://www.seagate.com/support/contact-support
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/contact-techsupport-apac
http://support.seagate.com/SupportValidator
http://support.seagate.com/customer/en-US/warranty_validation.jsp
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/news.jsp?NewLang=en
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/news.jsp?NewLang=en
http://www.seagate.com/support/warranty-and-returns/
http://support2.seagate.com/
http://support2.seagate.com/ChatLaunch?rc=1
http://www.seagate.com/www/en-us/about/contact_us/contact-techsupport-apac


สว่นเสรมิ 



วธิสีรา้งการอนญุาตใหส้ง่คนืผลติภณัฑ ์(RMA) บนเว็บไซตข์องซเีกท 

 
1. ไปทีศ่นูยช์ว่ยเหลอืเกีย่วกบัการรบัประกนัและการสง่คนืผลติภณัฑ ์

2. คลกิที ่"Return Multiple Drives (สง่คนืหลายไดรฟ์)" 



3. เลอืกที ่"Return a drive as Guest User (สง่ไดรฟ์ในฐานะผูใ้ชร้บัเชญิ)" 



4. เลอืกประเทศและป้อนขอ้มลูผลติภณัฑ ์

  5. ยนืยนัวา่ผลติภณัฑอ์ยูใ่นระหวา่งรบัประกนั 



6. วธิลีงทะเบียีนเป็นหุน้สว่นกบัซเีกท 

7. โปรดไปที ่URL ดา้นลา่งนี ้

 a. http://www.seagate.com/www/en-us/support/ 

 b. - คลกิที ่"Channel Partner (หุน้สว่นของชอ่งทาง)" จากนัน้จะปรากฏป็อปอปัสฟ้ีาขึน้มา 

 c. - โปรดเลอืกภมูภิาคและภาษาทีค่ณุตอ้งการทีอ่ยูใ่ตโ้ปรแกรมหุน้สว่นของซเีกท จากนัน้คลกิที ่"Register Today 
(ลงทะเบยีนวันนี้)" 

 d. คณุจะถกูน าไปทีห่นา้ขอ้มลูสว่นบคุคล  โปรดกรอกขอ้มลูและลงทะเบยีนตอ่  เมือ่คณุท าขัน้ตอนนีเ้สร็จแลว้ คณุจะ
ไดรั้บรหสัหุน้สว่นซเีกท 

8. ใชร้หสัทีล่งทะเบยีนเพือ่สรา้ง RMA 

 ก. ป้อนรหสัผูใ้ช ้

 ข. รหัสผา่น 

9. 

http://www.seagate.com/www/en-us/partners/
http://www.seagate.com/www/en-us/partners/
http://www.seagate.com/www/en-us/partners/
http://www.seagate.com/www/en-us/partners/


ค าถามทีพ่บบอ่ย 



เอกสารลับของซเีกท 

www.seagate.com/www/en-us/support/warranty_&_returns_assistance  

ค าถามทีพ่บบอ่ยเกีย่วกบัการรบัประกนัของซเีกท-ซมัซุง 

ถา้ฉันสง่คนืผลติภณัฑซ์มัซงุของฉัน ฉันจะไดรั้บเปลีย่นเป็นผลติภณัฑซ์เีกทหรอืผลติภณัฑซ์มัซงุ 

 ซเีกทจะเปลีย่นผลติภณัฑซ์มัซงุทีถ่กูสง่คนืกลับมาใหด้ว้ยผลติภณัฑท์ดแทนทีม่ฟัีงกช์นัการท างานเทยีบเทา่กนัไปให ้ซเีกทอาจสง่
ผลติภณัฑท์ีผ่า่นการใชง้าน ซอ่มแซม และทดสอบแลว้วา่ตรงตามขอ้ก าหนดเฉพาะของซเีกทคนืไปใหค้ณุ 

ฉันจะไดร้ะยะเวลารับประกนัเดมิกบัทีผ่ลติภณัฑซ์มัซงุของฉันมหีรอืไม ่

 ซเีกทยนิดใีหร้ะยะเวลารับประกนัเดยีวกบัผลติภณัฑซ์มัซงุทีค่ณุมอียูเ่ดมิ ซเีกทรับประกนัวา่ผลติภณัฑท์ีผ่า่นการซอ่มแซมหรอื
ผลติภณัฑท์ีเ่ปลีย่นใหม้รีะยะเวลารับประกนัคงเหลอืมากกวา่ระยะเวลารับประกนัทีผ่ลติภณัฑเ์ดมิมหีรอืมรีะยะเวลารับประกนัที ่90 วัน 

ขอ้มลูทีกู่ค้นืมาอยูภ่ายใตก้ารรับประกนัหรอืไม ่

 การกูค้นืขอ้มลูจะไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้ตกลงการรับประกนัของซเีกทหรอืซมัซงุและไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของกระบวนการซอ่มแซมหรอืแลกเปลีย่น 
ซมัซงุและซเีกทไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืการกูค้นืขอ้มลูใดๆ 

ฉันสามารถซือ้อปุกรณ์เสรมิส าหรับผลติภณัฑซ์มัซงุของฉันไดห้รอืไม ่

 ซเีกทจะไมเ่สนอขายอปุกรณ์เสรมิของซมัซงุ ถา้คณุตอ้งการอปุกรณ์เสรมิทดแทนทีอ่ยูใ่นระยะเวลารับประกนั โปรดตรวจสอบเกีย่วกบั
อปุกรณ์เสรมิของซเีกททีม่สีมรรถภาพเทยีบเทา่ไดท้ีแ่ผนกบรกิารลกูคา้ของเรา 

ฉันจะไดรั้บผลติภณัฑซ์มัซงุทีผ่า่นการรับรองซ ้าหรอืผลติภณัฑช์ ิน้ใหมท่ีอ่ยูใ่นระยะเวลารับประกนัมาทดแทน 

 ซเีกทอาจสง่ผลติภณัฑท์ีผ่า่นการใชง้าน ซอ่มแซม และทดสอบแลว้วา่ตรงตามขอ้ก าหนดเฉพาะของซเีกทคนืไปใหค้ณุแทน  

ใชร้ะยะเวลานานเทา่ใดในการสง่ผลติภณัฑซ์มัซงุทีจ่ะเปลีย่นให ้

 เวลาทีค่าดวา่สามารถสง่ผลติภณัฑซ์มัซงุไปใหไ้ดเ้ป็นระยะเวลาเดยีวกนักบัการแลกเปลีย่นผลติภณัฑซ์เีกท โดยเฉลีย่ ระยะเวลาการ
จัดสง่มาตรฐานอยูท่ี ่3-7 วันท าการหลงัจากสง่คนืผลติภณัฑส์ าเร็จแลว้ อยา่งไรกต็าม ซเีกทไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่จะมจี านวน
ผลติภณัฑเ์พยีงพอและอาจไมม่ผีลติภณัฑพ์รอ้มสง่ทันท ี

เป็นไปไดห้รอืไมท่ีจ่ะอปัเกรดผลติภณัฑซ์มัซงุของฉันหากสง่คนืภายในระยะเวลารับประกนั 

 ซเีกทไมม่นีโยบายในการอปัเกรดผลติภณัฑซ์มัซงุทีถ่กูสง่คนื 

สว่นนนอกของผลติภณัฑซ์มัซงุของฉันมสี ีฉันจะไดรั้บผลติภณัฑส์เีดมิกลับคนืมาโดยยงัคงอยูใ่นระยะเวลารับประกนัหรอืไม ่

 ซเีกทจะเปลีย่นผลติภณัฑซ์มัซงุทีถ่กูสง่คนืกลับมาใหด้ว้ยผลติภณัฑท์ีม่ฟัีงกช์นัการท างานเทยีบเทา่กนัไปใหค้ณุแทน ซเีกทไม่
รับประกนัวา่จะสามารถสง่ผลติภณัฑช์ ิน้ใหมแ่ตส่เีดมิใหค้ณุได ้

http://www.seagate.com/www/en-us/support/warranty_&_returns_assistance/samsung-warranty-faq
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