
TRITON   =  ชลบรุ ีระยอง และเขตนคิมอตุสาหกรรมเวลโกรว ์รวมถงึพืน้ทีต่ดิตอ่ +/- ไมเ่กนิ 30 กโิลเมตร

ลกูคา้ปจัจบุนั ลกูคา้รายใหม่

A.FREE UNLIMIT

เรยีกซอ่มไดไ้มจ่ ากัดครัง้

เหมาจา่ยในคา่บรกิารสญัญา

B) CHARGE/TIME

คดิคา่บรกิารตอ่ครัง้

อัตราตามชว่งเวลาทีป่ฏบิตังิาน

2*

IN HOUSE OPERATOR TRAINING

หลักสตูรอบรมผูใ้ชง้านปั้นจ่ัน 4 ผู ้ตามกฎหมาย (2 วัน 18 ชม)

วทิยากรมอือาชพีดา้นปั้นจ่ันเหนอืศรีษะโดยเฉพาะ

3*

PUBLIC OPERATOR TRAINING

หลักสตูรอบรมผูใ้ชง้านปั้นจ่ัน 4 ผู ้ (2 วัน 18 ชม)/ทบทวน (1 วัน 6 ชม)

จ านวน 2-6 ทีน่ั่ง/รอบ

4*

PUBLIC MAINTENANCE TRAINING

หลักสตูรเทคนคิซอ่มบ ารุงรอกและเครนไฟฟ้า (2 วัน 12 ชม)

จ านวน 2 ทีน่ั่ง/รอบ

5* TEST LOAD ปั้นจั่นเหนื้อศีรษะดว้ยโหลดลกูคา้ (ปจ 1)
พรอ้มบรกิาร PM (ตรวจเชค็ซอ่มบ ารุง) ในครัง้เดยีวกัน

สงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ใหม่ FREE

6*
10% Special Discount For Spare Part

สว่นลดคา่อะไหลข่ัน้ต า่ 10% ทกุรายการ  

7*
กจิกรรมสง่เสรมิความปลอดภัยตามความตอ้งการของลกูคา้

เชน่ Safety Booth หรอื สนับสนุนงาน Safety Week
N/A 

1* A. FREE UNLIMIT ON-CALL SERVICE 5*    TEST LOAD ปั้นจั่นเหนื้อศีรษะด้วยโหลดลูกค้า (ปจ 1) พรอ้มบรกิาร PM ในครัง้เดยีวกัน

1.1 เวลาเขา้ปฏบิตังิาน วันจันทร ์ถงึ วันเสาร ์เวลา 8.00-17.00 น. ไมร่วมวันหยดุนักขตัฤกษ์  5.1 เวลาเขา้ปฏบิตังิาน วันจันทร ์ถงึ วันเสาร ์เวลา 8.00-17.00 น. ไมร่วมวันหยดุนักขตัฤกษ์  

5.2 ลกูคา้ทีซ่ ือ้สญัญาบรกิาร PM 4 ครัง้/ปี ตามแพคเกจโปรโมชัน่ที่ระบุ Free Test Load
1.3 ON-CALL SERVICE เป็นบรกิารเฉพาะคา่แรงซอ่มดว่นฉุกเฉนิ ไมร่วมคา่อะไหลแ่ละไมห่มาย      จะไดรั้บบรกิารทดสอบน ้าหนักออก ปจ 1 ใหใ้นวันทีเ่ขา้ PM โดยใชโ้หลดของลกูคา้ 

     รวมถงึงานรือ้/ถอด/ตดิตัง้/โอเวอรฮ์อล/์เปลีย่นถา่ยน ้ามัน/ลกูปืน,เกยีร,์มอเตอร,์ลอ้/แกไ้ข      ลกูคา้จงึไมจ่ าเป็นตอ้งซือ้บรกิารทดสอบน ้าหนักเพิม่ 

5.3 ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูจั้ดเตรยีมกอ้นน ้าหนักหรอืโหลดใหพ้รอ้มตามค าแนะน าของวิศวกรของ
1.4 บรษัิทฯ ขอเก็บคา่บรกิารในกรณีทีพ่บวา่ สาเหตคุวามช ารุดบกพร่องนัน้เกดิซ ้า โดยลกูคา้ไม่      บรษัิทฯ หากโหลดไม่พร้อมทำให้ทดสอบนำ้หนักไม่ได้ จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
     ด าเนนิการแกไ้ขตามค าแนะน าหรอืค าเตอืนของบรษัิทฯ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดส้มบรูณ์ 5.4 หากปั้นจ่ันไมส่มบรูณ์ ทมีผูป้ฏบิตังิานอาจตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบและแกไ้ข ซึง่อาจ

1.5 กรณีใหเ้ขา้ปฏบิตังิานนอกเวลาจะคดิคา่บรกิารตามอัตราทีก่ าหนดขึน้อยูก่ับชว่งเวลาปฏบิตังิาน      ตอ้งมกีารเสนอราคาแกไ้ขหรอืเปลีย่นอะไหลใ่หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

5.5 กรณีทีม่ปัี้นจ่ันไมส่มบรูณ์หรอืไมส่ามารถทดสอบน ้าหนักไดต้ามแผนทีว่างไว ้จะถอืเป็น

B. CHARGE/TIME FOR ON-CALL SERVICE      ความรับผดิชอบของลกูคา้ในการพจิารณาด าเนนิการแกไ้ข

1.6 เวลาเขา้ปฏบิตังิาน วันจันทร ์ถงึ วันอาทติย ์รวมวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตลอด 24 ชัว่โมง

1.7 การันตรีะยะเวลาเขา้ปฏบิตังิานหลังรับแจง้ภายใน 4-6 ชัว่โมง ตลอด 24 ชัว่โมง      ทดสอบน ้าหนักปั้นจ่ันเพือ่ออกเอกสารรับรองอกีครัง้ จะถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยของลกูคา้

1.8 อัตราคา่บรกิารตามอัตราทีก่ าหนดขึน้อยูก่ับชว่งเวลาปฏบิตังิานทีร่ะบใุนสญัญาบรกิาร (เวลาปกติ 6*

     6.00-18.00 น. และนอกเวลาหลัง 18.00 - กอ่น 6.00 น.) 6.1 ลกูคา้ทีซ่ ือ้สญัญาบรกิาร 4 ครัง้/ปี จะไดรั้บสว่นลดคา่อะไหลข่ัน้ต า่ 10% ยกเวน้คา่บรกิาร/

1.9 จะคดิคา่บรกิารก็ตอ่เมือ่สามารถระบสุาเหตแุละด าเนนิแกไ้ขเบือ้งตน้ใหล้กูคา้เรยีบรอ้ยแลว้       คา่แรง/คา่ขนสง่ ทีไ่มเ่ขา้ร่วมรายการ

     หากไมส่ามารถระบสุาเหตหุรอืไมส่ามารถแกไ้ขเบือ้งตน้ใหล้กูคา้ได ้จะไมเ่รยีกเก็บคา่บรกิาร 6.2 สามารถใชไ้ดก้ับลกูคา้ปัจจบุนัทีต่อ่สญัญาบรกิารและลกูคา้รายใหมท่ีซ่ ือ้สญัญาบรกิาร 4 ครัง้/ปี

1.10 ON-CALL SERVICE เป็นบรกิารเฉพาะคา่แรงซอ่มดว่นฉุกเฉนิ ไมร่วมคา่อะไหลแ่ละไมห่มาย 7* กจิกรรมสง่เสรมิความปลอดภัยตามความตอ้งการของลกูคา้

     รวมถงึงานรือ้/ถอด/ตดิตัง้/โอเวอรฮ์อล/์เปลีย่นถา่ยน ้ามัน/ลกูปืน,เกยีร,์มอเตอร,์ลอ้/แกไ้ข 7.1 ลกูคา้ทีซ่ ือ้สญัญาบรกิาร 4 ครัง้/ปี มลูคา่ 100,000 บาทขึน้ไป จะไดรั้บบรกิารกจิกรรม

     ดัดแปลงโครงสรา้งคาน,รางหรอืทางวิง่เครน/อืน่ๆ ทีถ่อืเป็นงานหนัก       สง่เสรมิความปลอดภัยตามความตอ้งการของลกูคา้

2* IN HOUSE OPERATOR TRAINING 7.2 ลกูคา้ทีซ่ ือ้สญัญาบรกิาร 4 ครัง้/ปี มลูคา่นอ้ยกวา่ 100,000 บาท จะไดรั้บการสนับสนุน

2.1 ลกูคา้ทีซ่ ือ้สญัญาบรกิาร 4 ครัง้/ปี จะไดรั้บสว่นลดหรอืสทิธิฟ์ร ีหลักสตูรอบรมผูใ้ชง้านปั้นจ่ัน       เป็นของรางวัลหรอืของสมนาคณุขึน้อยูก่ับมลูคา่ทีซ่ ือ้สนิคา้และบรกิาร

      4 ผู ้ตามกฎหมาย (2 วัน 18 ชม) In-House 1 คอรส์ ขึน้อยูก่ับมลูคา่สญัญาบรกิาร 8* การรับประกันสนิคา้และบรกิาร

2.2 สทิธิส์ว่นลดหรอืฟรอีบรม 4 ผู ้In-House 1 คอรส์ สามารถใชไ้ดก้ับลกูคา้ปัจจบุนัทีต่อ่สญัญา 8.1 รับประกันงานซอ่ม/แกไ้ขประเภทงาน Service (PM/Inspection) และ ON-CALL Service

      บรกิารและลกูคา้รายใหมท่ีซ่ ือ้สญัญาบรกิาร 4 ครัง้/ปี      ระยะเวลา 3 เดอืน ยกเวน้กรณีแกไ้ขใหใ้ชง้านไดช้ัว่คราว รอการเปลีย่นอะไหลอ่กีครัง้

3* PUBLIC OPERATOR TRAINING 8.2 กรณีทีพ่บวา่ ลกูคา้ไมแ่กไ้ขหรอืเปลีย่นอะไหล่/อปุกรณ์ใหใ้ชง้านไดป้กตจินเป็นสาเหตใุห ้

3.1 ลกูคา้ทีซ่ ือ้สญัญาบรกิาร 4 ครัง้/ปี จะไดรั้บคปูองหรอืสทิธิฟ์ร ีหลักสตูรอบรมผูใ้ชง้านปั้นจ่ัน      เรยีกซอ่มในอาการเดมิจะไมถ่อืวา่อยูใ่นการรับประกัน บรษัิทฯ จะเก็บคา่บรกิารตามปกติ

     4 ผู ้ตามกฎหมาย (2 วัน 18 ชม) Public 2-6 ทีน่ั่ง/รอบ ขึน้อยูก่ับมลูคา่สญัญาบรกิาร 8.3 รับประกันงานตดิตัง้อะไหล่/ชิน้สว่น/อปุกรณ์ใชร้่วมทดแทนของเดมิ (Replacement) ระยะ

3.2 ลกูคา้สามารถเลอืกรอบทีต่อ้งการตามทีก่ าหนดในปฏทินิอบรมประจ าปี และกรอกแบบฟอรม์      เวลา 6 เดอืน ในสภาวะการใชง้านปกติ

     ลงทะเบยีนเพือ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ถา้ทีน่ั่งเต็มกอ่นจะตอ้งรอรอบถัดไปเทา่นัน้ 8.4 รับประกันงานตดิตัง้ช ิน้สว่น/อปุกรณ์ทีเ่พิม่เตมิใหม ่เชน่ ระบบลมิติ มอเตอรใ์หม ่อนิเวอรเ์ตอร ์

4* PUBLIC MAINTENANCE TRAINING      และอืน่ๆ ระยะเวลา 12 เดอืน ในสภาวะการใชง้านปกติ

4.1 ลกูคา้ทีซ่ ือ้สญัญาบรกิาร 4 ครัง้/ปี จะไดรั้บสว่นลดหรอืสทิธิฟ์ร ีหลักสตูรเทคนคิซอ่มบ ารุง 8.5 รับประกันสนิคา้และอปุกรณ์ใชร้่วม (ไมม่งีานตดิตัง้) เชน่ รอก รโีมท ไฟหมนุ โอเวอรโ์หลด

     รอกและเครนไฟฟ้า (2 วัน 12 ชม) จ านวน 2 ทีน่ั่ง/รอบ ขึน้อยูก่ับมลูคา่สญัญาบรกิาร      หนา้จอแสดงน ้าหนัก ระยะเวลา 12 เดอืน ในสภาวะการใชง้านปกติ

4.2 ลกูคา้สามารถเลอืกรอบทีต่อ้งการตามทีก่ าหนดในปฏทินิอบรมประจ าปี และกรอกแบบฟอรม์ 8.6 กรณีทีอ่ยูใ่นระยะเวลารับประกันจะไมค่ดิคา่บรกิารและไมม่กีารเรยีกเก็บคา่สนิคา้เพิม่เตมิ

     ลงทะเบยีนเพือ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ถา้ทีน่ั่งเต็มกอ่นจะตอ้งรอรอบถัดไปเทา่นัน้      ยกเวน้กรณีความเสยีหายเกดิจากลกูคา้หรอืการใชง้านทีไ่มถ่กูตอ้ง

มอืถอื - 085-908-2254

พนักงานขาย
  www.total-mechanic.com  

www.triton-mechanic.com

TOTAL =  เขตกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และพืน้ทีต่ดิตอ่ +/- ไมเ่กนิ 30 กโิลเมตร

PROMOTION PLAN A ลกูคา้สญัญาบรกิาร 4 คร ัง้/ปี (PM+LOAD TEST)
มผีล 1/11/2561 เป็นตน้ไป ลกูคา้ทีต่อ่สัญญาใหมแ่ละลกูคา้สัญญารายใหม่

พระราม 2 - 034-458-024

ศรรีาชา - 038-339-265

1.2 การันตรีะยะเวลาเขา้ปฏบิตังิานหลังรับแจง้ภายในวันถัดไปในวันและเวลาปกติ

     ดัดแปลงโครงสรา้งคาน,รางหรอืทางวิง่เครน/อืน่ๆ ทีถ่อืเป็นงานหนัก 

     ทีร่ะบใุนสญัญาบรกิาร (นอกเวลาหลัง 17.00 - กอ่น 8.00 น.)

1*

ON-CALL SERVICE

เวลาเขา้ปฏบิตังิานวันจันทรถ์งึวันเสาร ์เวลา 08.00 - 17.00 น.

การันตรีะยะเวลาเขา้ซอ่มภายในวันถัดไป

นอกเวลาคดิราคาเหมาจา่ยตามอัตราชว่งเวลาทีป่ฏบิตังิาน

A) FREE UNLIMIT

เรยีกซอ่มไดไ้มจ่ ากัดครัง้

เหมาจา่ยในคา่บรกิารสญัญา CHARGE/TIME

คดิคา่บรกิารตอ่ครัง้

อัตราตามชว่งเวลาทีป่ฏบิตังิาน

สงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ใหม่



10% Special Discount For Spare Part

5.6 กรณีทีปั่้นจ่ันถกูแกไ้ขใหส้ามารถใชง้านไดป้กตสิมบรูณ์แลว้ ลกูคา้ตอ้งการใหเ้ขา้ท าการ

ที่ รายละเอยีดสทิธิต์ลอดอายสุญัญา

ลกูคา้รายใหม่

Medium Package

ไมเ่กนิ 100,000 บาท

FREE



N/A

โปรดศกึษาเงือ่นไขและค าอธบิายของ PROMOTION อยา่งละเอยีด และพนักงานขายจะตอ้งชีแ้จงใหล้กูคา้เขา้ใจอยา่งชดัเจน

Full Package

ตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป

ลกูคา้ปจัจบุนั



สว่นลดพเิศษ 50% ตอ่ทีน่ั่ง

(ราคาเต็ม 5,000 บาท)

ลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้และบรกิาร(ยอดรวม)

< 50,000 บาท รับคปูองฟร ี2 ใบ

≥ 50,000 บาท สทิธิ ์2 ทีน่ั่ง/รอบ

CHARGE/TIME

คดิคา่บรกิารตอ่ครัง้

อัตราตามชว่งเวลาทีป่ฏบิตังิาน

FREE 1 คอรส์ 

2 วัน 18 ชม

ลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้และบรกิาร(ยอดรวม)

> 100,000 บาท สทิธิ ์4 ทีน่ั่ง/รอบ

> 200,000 บาท สทิธิ ์6 ทีน่ั่ง/รอบ

FREE 

2 ทีน่ั่ง/รอบ

B) CHARGE/TIME

คดิคา่บรกิารตอ่ครัง้

อัตราตามชว่งเวลาทีป่ฏบิตังิาน

สว่นลดมลูคา่ 2,000 บาท

เฉพาะเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑล 

และพืน้ทีต่ดิตอ่ +/- ไมเ่กนิ 30 กโิลเมตร

Phattaraporn
Typewritten Text

Phattaraporn
Typewritten Text

Phattaraporn
Typewritten Text




