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นโยบายการใหบ้รกิาร และเงื่อนไขการรบัประกนัสนิคา้ท ัว่ไป 
 

ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขต่อไปนีบ้งัคบัใชก้บัผลติภณัฑท์ีม่กีำรรบัประกนัมำตรฐำนของ เคร ือ่งจกัร ซึง่ผูซ้ ือ้ (“ลูกคำ้”) ส ั่งซือ้และ
ลงทะเบยีนกบับรษิทั ทอมโก ้ออโตเมตกิ แมชชนิเนอรร์ ี ่จ ำกดั (“บรษิทัฯ”) เท่ำน้ัน  

ทำงบรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงและ/หรอืแกไ้ขกำรรบัประกนัผลติภณัฑนี์เ้ป็นคร ัง้ครำวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบ
ล่วงหนำ้  โดยมผีลบงัคบัใชท้นัทเีมือ่ลงประกำศบนเว็บไซตข์องทำงบรษิทัฯ  

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปฏเิสธกำรใหบ้รกิำรและกำรรบัประกนัทนัทหีำกมกีำรใหข้อ้มูลเท็จหรอืไม่ครบถว้น 

ขอ้ที ่1 นิยาม 

1.1 "เคร ือ่งจกัร" หมำยถงึ เคร ือ่งจกัรรุน่ต่ำงๆ ทีส่ ั่งซือ้กบัทำงบรษิทัฯ 
 

1.2 "วสัดุสิน้เปลอืง" หมำยถงึ หมกึ (Ink), น ้ำยำละลำยหมกึ (Make-Up), น ้ำยำท ำควำมสะอำด (Cleaning), อะไหล่ (Part), 
ผำ้หมกึ (Ribbon), ฯลฯ  
 

1.3 “อะไหล่สิน้เปลอืง” รวมถงึ อะไหล่ทีม่กีำรเสือ่มสภำพตำมระยะเวลำกำรใชง้ำนของลูกคำ้ ไดแ้ก ่   ไสก้รองหมกึ และน ้ำยำ
ละลำย (Ink Filter), ไสก้รองอำกำศ (Air Filter), หวัพมิพ ์(Printhead & Nozzle), หลอดเลเซอร ์(Laser Tube), และ ไส ้
กรอง (Filter) ฯลฯ  

1.4  "อุปกรณป์ระกอบชุดตดิต ัง้" หมำยถงึ อุปกรณท์ีไ่ดส้่งมอบพรอ้มเคร ือ่งจกัร ไดแ้ก ่ ชดุขำตัง้เคร ือ่งจกัร (Stand), ชดุ
อุปกรณเ์ซนเซอร ์ชนิทต่ำงๆ (Sensors), ชดุอุปกรณส์ำยต่อสญัญำณ (Connectors) และ ชดุไฟเตอืนสถำนะเคร ือ่งจกัร (Alarm 
Tower) ฯลฯ 

1.5  "ลูกคา้" หมำยถงึ บุคคลหรอืหน่วยงำนเร ิม่ตน้ทีซ่ ือ้เคร ือ่งจกัรจำก บรษิทัฯ 

 

ขอ้ 2 Service Policy (นโยบายการใหบ้รกิาร) 

2.1 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรใหบ้รกิำร Preventative Maintenance และกำรรบัประกนัเฉพำะเคร ือ่งจกัรทีใ่ช ้ วสัดุ
สิน้เปลอืง และ อะไหล่สิน้เปลอืง ทีท่ำงบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยเท่ำน้ัน  
 

2.2 กรณีพบว่ำเคร ือ่งจกัรมกีำรใชว้สัดุสิน้เปลอืง หรอื อะไหล่สิน้เปลอืง ทีไ่ม่ไดม้ำจำกบรษิทัฯ  ใหถ้อืว่ำเงือ่นไขกำรรบัประกนัเป็น
อนัสิน้สุดลงทนัท ี 
 

2.3 ในระหว่ำงกำรรบัประกนั หำกลูกคำ้มกีำรเรยีกใหเ้ขำ้ตรวจเชค็สนิคำ้ หรอืซอ่มแซมในกรณีเรง่ด่วน บรษิทัฯ จะเรยีกเก็บ
ค่ำบรกิำรตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้ในกรณีทีลู่กคำ้ไดร้บักำรละเวน้จำกบรษิทัฯ เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเท่ำน้ัน 
 

2.4 เมือ่สิน้สุดระยะเวลำกำรรบัประกนั ทำงบรษิทัฯ จะน ำเสนอสญัญำบรกิำรรำยไตรมำส หรอื รำยปี เป็นรำคำทีร่วมค่ำบรกิำร 
Preventative Maintenance แต่ไม่ค่ำวสัดุสิน้เปลอืง อะไหล่สิน้เปลอืง และอุปกรณเ์สรมิ 

ขอ้ 3 Preventative Maintenance (การป้องกนัเชงิรุก) 

3.1 Preventative Maintenance (“PM”) หมำยถงึ กำรป้องกนัเชงิรุก เพือ่ชว่ยยดืระยะเวลำกำรใชง้ำนของเคร ือ่งจกัร และชว่ย
ใหเ้คร ือ่งจกัรท ำงำนไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง โดยจ ำนวนคร ัง้ของกำรเขำ้ท ำ PM เป็นไปตำมทีไ่ดต้กลงในใบเสนอรำคำกอ่นกำรสั่งซือ้
เคร ือ่งจกัร 
 

3.2 กำรป้องกนัเชงิรุก รวมถงึ: 
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1) กำรตรวจสอบควำมสะอำดทั่วไปของสนิคำ้ 
2) กำรตรวจสอบกำรใชง้ำนว่ำเหมำะสมและตรงตำม Scope of Work หรอืไม่ 
3) กำรทดสอบ และประเมนิควำมเขำ้ใจกำรท ำงำนของผูใ้ชง้ำน (ไม่ใชก่ำรอบรมกำรใชง้ำน) 
4) กำรตรวจสอบกำรท ำงำนทั่วไปของเคร ือ่งจกัร เชน่ ระบบหมกึ และเสน้หมกึ เป็นตน้ 

 
3.3 หำกทำงบรษิทัฯ ตรวจสอบพบควำมผดิปกตหิรอืปัญหำของสนิคำ้ บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ำงผูใ้ชง้ำนทรำบทนัทแีละยนืยนักำร

แกไ้ขปัญหำ โดยขออนุมตัจิำกลูกคำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
 

3.4 ทำงบรษิทัฯ จะใชว้สัดุสิน้เปลอืง และ อะไหล่สิน้เปลอืงของลูกคำ้ในกำรท ำ Preventative Maintenance (PM) 
 

3.5 หำกกำรตรวจสอบพบสำเหตุทีก่อ่ใหเ้กดิปัญหำกำรท ำงำนของเคร ือ่งจกัร และปัญหำน้ันอยู่นอกเหนือขอบเขตของกำร
รบัประกนั ทำงบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ โดยจะท ำกำรแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร กอ่น
ด ำเนินกำรแกไ้ข 

 
3.6 กำรบรกิำรนอกเหนือจำก Preventative Maintenance (PM) ตำมรอบทีท่ำงบรษิทัฯ ก ำหนด เชน่ กำรเรยีกเขำ้บรกิำรเพือ่

ซอ่มด่วน บรษิทัฯ จะท ำกำรเรยีกเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยจะท ำกำรแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร กอ่น
ด ำเนินกำรแกไ้ข 
 

ขอ้ 4 Service Contract (สญัญาบรกิาร) 

4.1 สญัญำบรกิำร หมำยถงึ เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำรทีไ่ดท้ ำขึน้ระหว่ำง “ลูกคำ้” และ “บรษิทัฯ”  
 

4.2 สญัญำบรกิำรจะมกีำรระบุระยะเวลำ และจ ำนวนคร ัง้ในกำรเขำ้บรกิำร  
 

4.3 ชว่งระยะเวลำในสญัญำบรกิำร ลูกคำ้จะไดร้บัส่วนลดอะไหล่ หรอือุปกรณท์ีลู่กคำ้จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ข โดยจะระบุไวใ้น
ใบเสนอรำคำ เชน่ 

 
1) ค่ำบรกิำรซอ่มสนิคำ้ 
2) การปรบัสภาพของของระบบหมกึ และเสน้หมกึ 
3) การปรบัค่าความสเถยีรของกระแสไฟฟ้า  
4) กำรตรวจสอบอะไหล่ส ำคญัทีม่ผีลกระทบโดยตรงกบัท ำงำนของเคร ือ่งตำมรุน่เคร ือ่งฯลฯ 
5) กำรอบรมกำรใชง้ำนเคร ือ่ง 1 คร ัง้ 
6) กำรตรวจสอบควำมสะอำดทั่วไปของเคร ือ่งจกัร 
7) กำรตรวจสอบกำรตดิตัง้และกำรใชง้ำนว่ำเหมำะสมหรอืไม่ 
8) กำรบรกิำรฟร ี(Free Service Call) จ ำนวน 5 คร ัง้ ต่อ 1 สญัญำ หลงัจำกครบจ ำนวน 5 คร ัง้ หำกผูร้บับรกิำร

เรยีกเขำ้ซอ่มแซมทีไ่ม่เกีย่วกบักำร PM เคร ือ่ง คดิค่ำบรกิำรตำมจรงิเร ิม่ตน้ทีค่ร ัง้ละ 2,000 บำท 
 

4.4 ทางบรษิทัฯ จะใชว้สัดุสิน้เปลอืง หรอื อะไหล่สิน้เปลอืง ของทางเจา้ของสนิคา้หรอืผูร้บับรกิำร ในการท า Preventative 
Maintenance 
 

4.5 หำกกำรตรวจสอบพบสำเหตุทีก่อ่ใหเ้กดิปัญหำกำรท ำงำนของเคร ือ่งจกัร และปัญหำน้ันอยู่นอกเหนือขอบเขตของกำร
รบัประกนั ทำงบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ โดยจะท ำกำรแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร กอ่น
ด ำเนินกำรแกไ้ข 

 
4.6 การบรกิารนอกเหนือจากขอบเขตในสญัญำบรกิำร (Service Contract) ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

ขอ้ 5 Warranty Condition (เงื่อนไขการรบัประกนัสนิคา้) 

ทำงบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดเงือ่นไขกำรรบัประกนัสนิคำ้ดงัต่อไปนี ้

5.1 เคร ือ่งจกัรทีน่ ำมำเปลีย่นหรอืส่งซอ่ม ตอ้งมสีติก๊เกอรร์บัประกนัของบรษิทัฯ (void) และ สติก๊เกอรแ์สดงหมำยเลข Serial 
Number (S/N) ในสภำพทีส่มบูรณ ์
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5.2 กำรรบัประกนัเคร ือ่งจกัร อะไหล่ และ อะไหล่ทีเ่ปลีย่นระหว่ำงกำรรบัประกนั เร ิม่จำก วนัทีส่่งมอบสนิคำ้ อำ้งองิจำกใบก ำกบัภำษี 

(Invoice) ทีลู่กคำ้ไดล้งลำยมอืชือ่ไวใ้นเอกสำร และสิน้สุด ตำมระยะเวลำทีไ่ดร้ะบุในใบเสนอรำคำ 
 

ตวัอย่าง: การรบัประกนัเครือ่งจกัรในปีที ่1 หรอื 365 วนั 
5.3 กำรรบัประกนัเคร ือ่งจกัรครอบคลุมถงึกำรรบัประกนัอะไหล่ทีป่ระกอบมำกบัตวัเคร ือ่งจกัรรบัประกนัจำกผูผ้ลติ ยกเวน้อะไหล่

สิน้เปลอืงทีเ่สือ่มสภำพตำมอำยุกำรใชง้ำนของเคร ือ่งจกัร  
 
การรบัประกนัอะไหล่ 
5.4 กำรรบัประกนัอะไหล่ครอบคลุมถงึกำรรบัประกนัอะไหล่ทีไ่ดส้ ั่งซือ้กบัทำงบรษิทั ระยะเวลำขึน้อยู่ตำมระบุในใบเสนอรำคำ 
 
5.5 ทำงบรษิทัฯ จะท ำกำรเปลีย่นอะไหล่และซอ่มเคร ือ่งจกัรในกรณีทีเ่สยีหรอืช ำรุดจำกกำรใชง้ำนปกตเิท่ำน้ัน  

 
5.6 กำรรบัประกนันีต้อ้งบงัคบัใชแ้ละตคีวำมตำมกฎหมำยของประเทศไทย 

 
5.7 กรณีทีท่ำงบรษิทัฯ จะตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรซอ่มหรอืเคลมอะไหล่ทีป่ระกอบมำกบัเคร ือ่งจกัรเป็นระยะเวลำนำน ทำงบรษิทัฯ 

จะแจง้ก ำหนดระยะเวลำใหลู้กคำ้ทรำบ 
 

5.8 ทำงบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดเงือ่นไขกำรรบัประกนัเคร ือ่งจกัรทีลู่กคำ้ซือ้จำกทำงบรษิทัฯ เคร ือ่งจกัรทีร่บัประกนัตอ้งเสยีจำกกำรใช ้
งำนปกตเิท่ำน้ัน โดยไม่รวมถงึควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกสำเหตุดงัต่อไปนี:้  

 
1) กำรใชง้ำนทีไ่ม่เป็นไปตำมขอ้ตกลง Scope of Work 
2) กำรตดิตัง้ และบ ำรุงรกัษำไม่ถูกวธิ ี
3) ควำมผดิปกตขิองกระแสไฟฟ้ำ ควำมประมำทเลนิเล่อของลูกคำ้ และกำรใชง้ำนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
4) ควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรไม่ใชว้สัดุสิน้เปลอืง และอะไหล่สิน้เปลอืงทีท่ำงบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำย  
5) ควำมเสยีหำยของอุปกรณป์ระกอบชดุตดิตัง้ ยกเวน้ หำกมกีำรตกลงทัง้สองฝ่ำยจำกบรษิทัฯ และลูกคำ้ โดยมี

กำรระบุเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
6) รอยขดีข่วน บิน่ แตก หกั งอ ฉีกขำด มคีรำบของเหลว Oxide ทัง้ภำยนอกและภำยใน หรอืเกดิรอยไหมบ้น

เคร ือ่งจกัร ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 
7) เกดิจำกสตัว ์หรอืแมลงทุกชนิด เชน่ มมีดเขำ้ไปท ำรงั, ฉ่ีหนู เป็นตน้ 
8) จำกกำรขนส่ง หรอืภยัธรรมชำต ิชน่ พำยุ, น ้ำท่วม, ไฟไหม,้ ฟ้ำผ่ำ, จลำจล, รถชน, แผ่นดนิไหว ฯลฯ 
9) กระแสไฟฟ้ำ เชน่ กระแสไฟฟ้ำลดัวงจร กำรเชือ่มต่อระบบไฟฟ้ำ หรอืควำมบกพรอ่งของแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำทีผ่ดิ 

ระบบไฟร ัว่ไหล เน่ืองจำกระบบกรำวด ์(สำยดนิ) ทีไ่ม่ไดม้ำตรำฐำน  
10) โปรแกรมทีต่ดิตัง้มำกบัเคร ือ่ง รวมถงึไวรสัต่ำง ๆ  
11) กำรช ำรุดบกพรอ่งขอหนำ้จอ LCD โดยม ีDot (Dead Pixels) บนหนำ้จอตัง้แต่ 4 จดุขึน้ไป 
12) กำรต่ออุปกรณพ่์วง หรอืกำรน ำสนิคำ้ไปใชง้ำนในขณะทีเ่ทคโนโลยแีละอุปกรณท์ีม่อียู่ไม่สำมำรถรองรบักำร

ใชง้ำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
13) กำรซอ่มเคร ือ่งจกัรโดยผูใ้หบ้รกิำรทีไ่ม่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทัฯ หรอืกำรแกไ้ขจำกชำ่งบรษิทัอืน่ รวมถงึ

กำรใชอ้ะไหล่ของผูใ้หบ้รกิำรอืน่ทีเ่ขำ้มำดดัแปลง 
14) กำรวนิิจฉัยทีไ่ม่พบสำเหตุ หรอืขอ้บกพรอ่ง 

ขอ้ 6 Warranty Claim Procedure (วธิกีารเคลมสนิคา้) 

6.1 ทำงบรษิทัฯ เขำ้ตรวจสอบสนิคำ้ทีไ่ดร้บัแจง้ถงึปัญหำ 
 

6.2 ในกรณีจ ำเป็นทีท่ำงบรษิทัฯ ตอ้งรบัสนิคำ้กลบัมำเพือ่วเิครำะหปั์ญหำเพิม่เตมิแบบละเอยีด เจำ้หนำ้ทีจ่ะท ำกำรแจง้และขอ
อนุมตัจิำกลูกคำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

 
6.3 หลงัจำกตรวจเชค็โดยละเอยีด หำกเคร ือ่งจกัรอยู่ในเงือ่นไขกำรรบัประกนั ทำงบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรซอ่มแซม แต่ถำ้ไม่

เขำ้กบัเงือ่นไขกำรรบัประกนั บรษิทัฯ จะท ำกำรจดัท ำใบเสนอรำคำและขออนุมตัจิำกลูกคำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
 

6.4 ในกรณีทีท่ำงบรษิทัฯ ไม่สำมำรถซอ่มหรอืแกไ้ขเคร ือ่งจกัรทีลู่กคำ้น ำมำเคลมได ้ ทำงบรษิทัฯ จะท ำกำรเปลีย่นทดแทน
ดว้ย  เคร ือ่งจกัรรุน่เดยีวกนั, รุน่ใกลเ้คยีง, น ำเสนอสนิคำ้ทีม่เีทคโนโลยทีีสู่งกว่ำ โดยลูกคำ้จะช ำระเงินเฉพำะส่วนต่ำงที่

เพิม่ขึน้ ซึง่ทำงบรษิทัฯ จะแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบกอ่นทุกคร ัง้ 
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6.5 ทำงบรษิทัฯ อำจเก็บขอ้มูลกำรใชง้ำนเคร ือ่งจกัร เพือ่น ำไปพฒันำคุณภำพสนิคำ้กบัผูผ้ลติ 

ขอ้ 7 Service Procedure (ขัน้ตอนการขอรบัการบรกิาร) 

7.1  ตดิต่อทำงบรษิทัฯ ไดต้ำมชอ่งทำงต่อไปนี ้

• Call Center เบอรโ์ทรศพัท ์02-451-1330 กด 2 ตดิต่อแผนกบรกิำร 
• Line: @tomcoservice  
• E-mail: service@tomco.co.th 
• Facebook: TomcoThailand 

 
7.2 วนัท ำกำรของบรษิทัฯ วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์เวลำ 08.00 – 17.00 น. 

 
7.3 แจง้ชือ่ผูข้อรบักำรบรกิำร ชือ่บรษิทั เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อกลบั หมำยเลขรุน่ (Serial Number) และแจง้อำกำรเสยี 

เบือ้งตน้ 
 

7.4 ทำงบรษิทัฯ จะท ำกำรเสนอค่ำบรกิำร และวนันัดหมำยกบัลูกคำ้ กอ่นกำรบรกิำรทุกคร ัง้ 
 

7.5 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรใหบ้รกิำรแกผู่ท้ีแ่จง้ขอ้มูลครบถว้นกอ่น และตำมเวลำทีไ่ดแ้จง้ปัญหำเขำ้มำผ่ำนทำง 
Tomco Call Center  

 

หมำยเหตุ:  

ทางบรษิทัฯ จะใหค้ าแนะน าและการแกไ้ขอาการเสยีของสนิคา้ผ่านทางโทรศพัท ์ โดยชา่งผูช้ านาญงาน 
(Service Help Desk) เพือ่ช่วยใหลู้กคา้ลดชว่งเวลาทีเ่คร ือ่งจกัรไม่ท างาน (Downtime) ตามวสิยัทศันข์อง
บรษิทัฯ “Zero Downtime Vision” ทางบรษิทัฯ หวงัว่าจะไดร้บัความรว่มมอืจากลูกคา้ในการแจง้ขอ้มูลที่

ครบถว้น เพือ่ทีท่างบรษิทัฯ สามารถประสานงานไดร้วดเรว็มากขึน้ 

 

ในการขอรบับรกิาร เป็นการยนิยอมใหบ้รษิทัฯ โดยเป็นผูเ้ก็บรวบรวมใช ้และเปิดเผยขอ้มูล เพือ่วางแผนการตลาด การ
พฒันาสนิคา้ รวมตลอดถงึการน าเสนอสนิคา้และบรกิารอืน่ๆ ของผูข้อรบับรกิาร ตาม พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 (PDPA) ศกึษาเพิม่เตมิที ่http://tomco.co.th/pdpa 
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