ประกาศ (เพิ่มเติม-ฉบับที่ 7)
เรื่ อง การเปิ ดให้ บริการศูนย์ บริการสาขาต่ างๆ ในช่ วงที่มีการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย
(Work From Home) ของบริษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติง้ (ไทยแลนด์ ) จากัด
ตามที่ศนู ย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื ้อโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข ได้ มีประกาศยกระดับพื ้นที่
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื ้อ COVID-19 ในหลายจังหวัด รวมทังกรุ
้ งเทพฯ และปริมณฑล ตังแต่
้ วนั ที่ 20 ก.ค 2564
ที่ผ่านมา พร้ อมขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนจัดรูปแบบการทางานที่บ้านแบบ Work From Home อย่างเต็ม
รูปแบบเพื่อช่วยลดและควบคุมการแพร่ระบาดนัน้
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายดังกล่าว บริ ษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติง้ (ไทยแลนด์ ) จากัด จึงขยายเวลา
การปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) ของพนักงานต่ อเนื่องออกไปจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม
2564 นี ้ โดยศู นย์ บ ริ ก ารแคนนอนสาขาส านั ก งานใหญ่ อาคารสาทรสแควร์ ทาวเวอร์ ชั น้ 24 จะเปิ ด
ให้ บริ การแบบจากัดผู้เข้ าใช้ บริ การในพืน้ ที่ จึงขอความร่ วมมือให้ ผ้ ูท่ ีมีความจาเป็ นต้ องเข้ าใช้ บริ การ ณ
ศูนย์ บริการฯ โปรดติดต่ อเจ้ าหน้ าที่เพื่อทาการนัดหมายล่ วงหน้ า ผ่ านช่ องทาง Canon Call Center โทร 02344-9988 หรือช่ องทาง Line @canonthailand ในเวลาทาการ 8:15 – 17:15 น.(วันจันทร์ -ศุกร์ )
นอกจากนี ท้ างศูน ย์ บ ริ ก ารฯ ได้ เ พิ่ ม ช่ อ งทางการรั บ สิ น ค้ า ซ่ อ มเพื่ อ เป็ น การลดการเดิ น ทาง และเพื่ อ
สุขอนามัยของผู้ใช้ บริการ ดังนี ้
1.บริ การรั บสินค้ าซ่ อมส่ งทางไปรษณีย์ หรื อบริ ษัทขนส่ งเอกชน โดยท่านสามารถส่งสินค้ าที่ต้องการ
ซ่อม มายังศูนย์บริการของแคนนอนได้ ตามที่อยู่ ดังนี ้
• ศูนย์ บริการแคนนอน สาขาสานักงานใหญ่
เลขที่ 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. บริ การ Canon Delivery Service รั บส่ งสินค้ ากล้ อง และพริ นเตอร์ เพื่อเข้ ารั บบริ การตรวจเช็ค
สภาพในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล (มีค่าใช้ จ่าย) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อรับบริ การนีไ้ ด้ ที่ Canon Call
Center โทร 02-344-9988 หรื อ Line @canonthailand ในเวลาทาการ 8:15 – 17:15 น.(วันจันทร์ -ศุกร์ )
ทัง้ นีศ้ ูนย์บริ การสาขาย่อยต่างๆ ทั่วประเทศยังคงเปิ ดให้ บริ การตามปกติ โดยพนักงานที่ปฏิบัติหน้ าที่ใน
ศูนย์บริ การฯ ทุกคนจะต้ องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้ บริ การ ทางศูนย์บริ การฯ ได้ เตรี ยมเจลแอลกอฮอล์
สาหรับล้ างมือ และจัดให้ มีการทาความสะอาดจุดสัมผัสทุกจุดด้ วยนา้ ยาฆ่าเชื ้อทุกชัว่ โมง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการ

ป้องกันการแพร่ ระบาดของเชือ้ COVID-19 ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอความร่ วมมือผู้มาติดต่อทุกท่าน โปรดปฏิบัติตาม
มาตรการการคัดกรองของศูนย์บริการฯ ดังนี ้
• โปรดสวมหน้ ากากอนามัยทุกครัง้ ที่เข้ าใช้ บริการ
• ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ร่ า งกาย ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ มิ ใ ห้ ท่ า นเข้ า พื น้ ที่
ศูนย์บริการฯ หากพบว่าท่านมีอณ
ุ หภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5๐C
• เว้ นระยะห่างอย่างน้ อย 1-2 เมตร

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
บริษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติง้ (ไทยแลนด์ ) จากัด
ประกาศ ณ วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ 2564

