
“ใหซีแพค ดูแลบานของคุณ”

คาบริการเริ่มตน
39,000 บาท

พื้น

คอนกรีตท่ัวไป

คาบริการเริ่มตน
32,900 บาท

บริ
การปดโพรง

คาบริการเริ่มตน
69,000 บาท

บริ
การซอมทอ

ฟร!ีฟร!ี
(ต้ังแตวันท่ี 1 มิ.ย. 65 - 30 ก.ย. 65)

(ต้ังแตวันท่ี 1 มิ.ย. 65 - 30 ก.ย. 65)

CPAC Home Care SolutionCPAC Home Care Solution

ใหคำปรึกษางานซอมแซม 
ปรับปรุงงานภายในบาน โดยทีมงานมืออาชีพ
ตรวจสุขภาพบาน และบำรุงดูแลรักษาบาน
บันทีกประวัติการทำงานดวยนวัตกรรมจาก CPAC BIM Platform

ใหคำปรึกษางานซอมแซม 
ปรับปรุงงานภายในบาน โดยทีมงานมืออาชีพ
ตรวจสุขภาพบาน และบำรุงดูแลรักษาบาน
บันทีกประวัติการทำงานดวยนวัตกรรมจาก CPAC BIM Platform

หายหวงเรื่องบาน ใหซีแพคอยูเคียงขางคุณ แอดเลย
CPAC HOME CARE โทร 085 123 1151

PROMOTIONPROMOTION
สำหรับลูกคาที่ซื้อ MEMBER PACKAGE CPAC HOME CARE SOLUTION

ฟรี ! คาสำรวจหนางาน CPAC Green Solution
พรอมรับสวนลดพิเศษ !

คาบริการเริ่มตน
36,500 บาท
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ติดตอ CPAC Solution Center Metro
โทร 085-123-1151, 086-341-1466

หายหวงเรื่องบาน ใหซีแพคอยูเคียงขางคุณ แอดเลย
CPAC HOME CARE โทร 085 123 1151

ADD LINE OA

สำหรับการซ้ือ Package CPAC Home Care จะไดรับสวนลดเพ่ิม 5% ของมูลคางาน CPAC Green Solution
หรือรับสวนลดเพ่ิม 5% จากมูลคางาน CPAC Home Care ซอมเฉพาะอยาง

กับชองทางการซ้ืือบริการโดยตรงของ CPAC Solution Center - Metro เทาน้ัน



หมวดงานหองนํ้า
• ติดตั้ง / เปลี่ยน ของอุปกรณหองน้ํา
• ติดตั้ง / เปลี่ยน ของสุขภัณฑ
• งานซอมยาแนวพื้น (พื้นที่ไมเกิน 10 ตร.ม.)
• งานซอมยาแนวผนัง (พื้นที่ไมเกิน 10 ตร.ม.)
หมวดงานระบบไฟฟา
• ตรวจสอบระบบไฟฟาลัดวงจร และสายกราวด
• ติดตั้งเพิ่มจุดปลั๊ก/สวิตซ
• เปลี่ยนปลั๊ก/สวิตซ
• เปลี่ยนชุดโคมไฟ และหลอดไฟ
• ติดตั้งโคมไฟ
• เปลี่ยน/ติดตั้งเครื่องทำน้ําอุน
• ติดตั้ง/ยายปมน้ำ
หมายเหตุ
1. งานเดิน สายไฟใหม แตละจุดระยะไมเกิน 3 เมตร
2. งานเดิน สายไฟใหม จะเดินแบบสายลอยใสทอ หรือราง
3. งานติดตั้งและงานซอมความสูงไมเกิน 2 เมตร
4. งานตรวจสอบสายไฟบนฝา แยกออกจากงานซอมฝา

หมวดงานหองครัว
• ติดตั้ง / เปลี่ยนอุปกรณหองครัว
• อุปกรณชั้นวางของ
• อุปกรณซิงคอางลางจาน
• สายน้ําดี ทอใตซิงคอางลางจาน
หมวดงานเบ็ดเตล็ด
• งานเปลี่ยน / ซอมมุงลวด
• งานเปลี่ยนลูกบิดประตู
• งานเปลี่ยนประตู, หนาตาง
• งานหนาบานตูปดไมสนิท
• งานซอมประตูบังตา / รั้วบังตา
• ตัดแตงตนไม ความสูงไมเกิน 3 เมตร (ไมรวมการขนยายทิ้ง)

11 รายการหลักงานดูแลรักษาบาน (เลือกบริการไดตามรายการท่ีกำหนด)

ดูแลทำความสะอาดสุขาภิบาล
• ทำความสะอาดระบบทอน้ำทิ้ง
• ทำความสะอาดถังน้ำดี พรอมบอดักไขมัน
ดูแลฉีดปลวกตามระยะเวลา
• งานฉีดปลวก จำนวน 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน)
 กำหนดพื้นที่รอบตัวบาน ไมเกิน 50 ตร.ม.
 (หากพื้นที่เกินขอกำหนด จะตองคำนวณพื้นที่ตามจริงที่เกิน เพื่อกำหนดราคาเพิ่ม)

2 รายการงานติดต้ัง และงานซอมแซม (เลือกบริการไดตามรายการท่ีกำหนด)

หมวดงานระบบประปา
• งานติดตั้งทอน้ําประปา
• งานติดตั้งทอน้ําประปา สปริงเกอรรดน้ํา
• งานเปลี่ยน ทอน้ํา กอกน้ํา
• งานเปลี่ยนทอน้ําทิ้งของอางซิงคชำรุด
• งานเปลี่ยนสายน้ําดี ของสุขภัณฑ
• งานเปลี่ยนทอเฟล็ก ของถังบำบัด / บอดักไขมัน
• งานเปลี่ยนถังน้ําดี (ตําแหนงเดิม)
• งานเปลี่ยนปมน้ํา (ตําแหนงเดิม)
หมายเหตุ
1. งานติดตั้งเปนแบบทอเดินลอย (ไมรวมทอใตดิน)
2. งานซอมเปนแบบทอเดินลอย (ไมรวมทอใตดิน)
3. งานซอมทอน้ําดี และน้ําเสีย (ไมรวมงานกรีด สกัดพื้น หรือผนัง)
4. งานเปลี่ยนวัสดุอุปกรณบริการครั้งละไมเกิิน 1-2 ชุด/หนวย

หมายเหตุ : อายุของ Package ข้ึนอยูกับระยะเวลาการใชของจำนวนบริการ (กำหนดภายในระยะเวลา 2 ป นับต้ังแตวันท่ีซ้ืือบริการ PACKAGE) และ ราคาดังกลาวน้ียังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม Vat.7%

รายการหลัก (CPAC Home Care)

สวนท่ี 1 : รายละเอียด PACKAGEสวนท่ี 1 : รายละเอียด PACKAGE

คาสำรวจ/บันทึกประวัติ
 ตรวจสุขภาพบาน
 บันทึกประวัติการดูแลซอมแซมดวยระบบ CPAC BIM Platform

PACKAGE 1PACKAGE 1

20,000
PACKAGE 2PACKAGE 2

15,000
PACKAGE 3PACKAGE 3 เงื่อนไขการใหบริการเงื่อนไขการใหบริการ

9,000

รายการสวนเพิ่ม (CPAC Green Solution)

สวนที่ 2 รายการสวนลดเพิ่มสวนที่ 2 รายการสวนลดเพิ่ม

1 งานโครงสราง
 งานเทปาดขัด Stamp Crete, Fill Good
 โรงจอดรถหนาบาน, ตอเติมครัวหลังบาน
 ระบบ Solar Cell, ระบบ Smart Home

2 งานซอมเฉพาะอยาง
 งานเปลี่ยนฝา และทาสี
 งานสกินผิวผนัง พรอมทาสี
 งานทาสีบานภายใน และภายนอก
 งานซอมทอน้ําดี และน้ําเสีีย
 (ใตพื้นและใตฝาชั้น 2)
 งานเปลี่ยนถังบำบัด และทอ

PACKAGE 1PACKAGE 1 PACKAGE 2PACKAGE 2 PACKAGE 3PACKAGE 3

มูลคารวมกวา
10,000 บาท

ฟรีฟรี
มูลคารวมกวา
10,000 บาท

ฟรีฟรี
มูลคารวมกวา
10,000 บาท

ฟรีฟรี
• งานดูแลรักษา งานติดต้ัง และงานซอมแซม เปนเฉพาะคาแรงท่ีมีไวแลว
 ในราคา Package ที่เลือกในแตละรายการ

• คาวัสดุอุปกรณและอะไหลเพ่ิมเติม ตองทำการเขาสำรวจ เพ่ือนำเสนอ
 ใหกับลูกคากับงานติดตั้งซอมแซม ตามหนางานจริง

• การเขาไปใหบริการแตละครั้ง จะเปนการใหบริการตอ 1-2 จุด/หนวย

• สวนเพิ่มกับบริการงานฉีดปลวกจะบวกเพิ่มไดอีก 1 บริการ
 (โดยจะขอลดบริการอ่ืนๆลง จำนวน 3 บริการ) เฉพาะ Package 1,2

เงื่อนไขการใหบริการเงื่อนไขการใหบริการ

 งานเปลี่ยนบอดักไขมัน และทอ
 งานเปลี่ยนบอพักน้ำเสียรอบบาน
 งานยาย/ติดต้ังถังน้ำดี (ตําแหนงใหม)
 งานปูกระเบื้องภายใน และภายนอก
 งานซอม/เปลี่ยนหลังคา

สวนลดเพิ่มดังกลาว สามารถใชเปนสวนลดของงานโครงสรางหรือ
งานซอมเฉพาะอยางไดเพียงจำนวน 1 งาน

ตอการซื้อ CPAC Home Care จำนวน 1 PACKAGE เทานั้น
กับชองทางการซื้อบริการโดยตรงของ

CPAC Solution Center Metro

รับสวนลดเพิ่ม

ของมูลคางาน
5%5%

รับสวนลดเพิ่ม

ของมูลคางาน
5%5%

รับสวนลดเพิ่ม

ของมูลคางาน
5%5%

1 งานดูแลรักษาบาน
ดูแลทำความสะอาดสุขาภิบาล
 ทำความสะอาดระบบทอน้ำทิ้ง
 ทำความสะอาดถังน้ำดี พรอมบอดักไขมัน

2 งานติดตั้ง และงานซอมแซม
งานติดตั้ง และงานซอมแซม
 ซอมระบบทอน้ำ/ งานระบบประปา-ไฟฟา
 ซอมหองน้ำ/ ซอมหองครัว/ ซอมเบ็ดเตล็ด

สามารถ
เลือกจำนวน

10 บริการ10 บริการ

สามารถ
เลือกจำนวน
6 บริการ6 บริการ

สามารถ
เลือกจำนวน
3 บริการ3 บริการ

คาสำรวจ/บันทึกประวัติ
• ฟรี ตรวจสุขภาพบาน
• ฟรี บันทึกประวัติการดูแล
 และซอมแซมดวยระบบ CPAC BIM Platform

รายละเอียดงานดูแลรักษาและซอมแซมบาน CPAC Home Care Solutionรายละเอียดงานดูแลรักษาและซอมแซมบาน CPAC Home Care Solution

FREEFREE

FREEFREE


