
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES NX 
เร ิม่ตน้ ราคา 39,000 บาท 

         

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิและโปรโมช่ันได้ที่  02-6432035, 086-3750193 
            Design Through Manufacturing Co., Ltd.  65/194 Chamnan Phenjati Business Center Building Floor 23 

            Rama 9 Rd., Huaykwang Bangkok 10320 Fax: 02-643-2038   Tel: 02-643-2035-6    

            E-Mail: phichinat@dtm-thailand.com website: www.dtm-thailand.com   Facebook : http://www.facebook.com/dtmth 

 

 

ปรึกษาทุกปัญหาการใช้งาน  รู้เทคนิคการใช้งาน NX ต่างๆ  

อบรมโปรแกรม NX CAD/CAM  การปรับตัง้ Post Processor  

ดว้ยทมีงานมอือาชพีทีม่ปีระสบการณ์  

มามากกวา่ 15 ปี 

DTM PROFESSIONAL GUARANTEE 

http://www.dtm-thailand.com/
http://www.facebook.com/dtmth


 

จ านวน NX license  ที ่support 
1-2 licenses  

ภายใน
ระยะเวลา 1  ปี 

3-4 licenses  
ภายใน

ระยะเวลา 1  ปี 

5-7 licenses  
ภายใน

ระยะเวลา 1  ปี 

8 licenses 
ขึน้ไป ภายใน
ระยะเวลา 1  ปี 

ราคาส าหรับ ลกูคา้ในเขตจังหวัด กรงุเทพมหานคร , 

ปทมุธานี, นครปฐม, นนทบรุ,ี สมทุรปราการ, สมทุรสาคร, 
อยธุยา, ฉะเชงิเทรา และ ชลบรุ ี(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

39,000.00 49,000.00 59,000.00 69,000.00 

ราคาส าหรับ ลกูคา้ในเขตจังหวัด ระยอง , ปราจนีบรุ ีและ

สระบรุ ี(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 
45,000.00 55,000.00 65,000.00 75,000.00 

ใหบ้รกิารปรกึษาปัญหาและเทคนคิการใชง้านผ่าน
โทรศัพทแ์บบไมจ่ ากดัครัง้ ระหวา่งวัน จันทร ์ถงึ ศกุร ์
8.30-17.00 น. 

X X X X 

ใหบ้รกิารปรกึษาปัญหาและเทคนคิการใชง้านผ่านระบบ 

Remote computer แบบไมจ่ ากัดครัง้ ระหวา่งวัน จันทร ์
ถงึ ศกุร ์8.30-17.00 น. 

X X X X 

ใหบ้รกิารปรกึษาปัญหาและเทคนคิการใชง้านโดยเขา้ไป
ใหบ้รกิารถงึสถานที ่ระหวา่งวัน จันทร ์ถงึ ศกุร ์8.30-
17.00 น. 

5 ครัง้ 8 ครัง้ 10 ครัง้ 12 ครัง้ 

การอบรมโปรแกรม NX 

อบรมฟร ี1 ทา่น  

2 หลักสตูร
ส าหรับคอรส์ 

อบรม NX 
มาตรฐานที่
บรษัิท DTM 

อบรมฟร ี1 ทา่น  

3 หลักสตูร
ส าหรับคอรส์ 

อบรม NX 
มาตรฐานที่
บรษัิท DTM 

อบรมฟร ี1 ทา่น  

4 หลักสตูร
ส าหรับคอรส์ 

อบรม NX 
มาตรฐานที่
บรษัิท DTM 

อบรมฟร ี1 ทา่น  

5 หลักสตูร
ส าหรับคอรส์ 

อบรม NX 
มาตรฐานที่
บรษัิท DTM 

การปรับตัง้  post processor ส าหรับ เครือ่งจักร CNC 

Milling 3 แกน 

ราคาพเิศษ
เริม่ตน้ที ่ 5,000 

บาทตอ่   
controller 

ปรับตัง้ใหฟ้ร ี
จ านวน  1 

controller 

ปรับตัง้ใหฟ้ร ี
จ านวน2 

controllers 

ปรับตัง้ใหฟ้ร ี
จ านวน 3 

controllers 

การปรับตัง้  post processor ส าหรับ เครือ่งจักร CNC 
Milling 5 แกน 

ราคาพเิศษ
เริม่ตน้ที ่ 

35,000 บาทตอ่   

controller 

ราคาพเิศษ
เริม่ตน้ที ่ 

35,000 บาทตอ่   

controller 

ราคาพเิศษ
เริม่ตน้ที ่ 

30,000 บาทตอ่   

controller 

ราคาพเิศษ
เริม่ตน้ที ่ 

30,000 บาทตอ่   

controller 

สว่นลดพเิศษเพิม่เตมิจากสว่นลดปกตสิ าหรับการอบรม 
และ การซือ้ 3D Connexions hardware 

5% 5% 8% 8% 
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SERVICES NX 

*หมายเหตุ   1. ราคาและเง่ือนไขสามารถเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

                  2. ให้บริการเฉพาะ NX ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน้ 
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