
 

 

 

 

 

Installation/Service Charge for HA Products 

 

   Product / ราคา Price / ราคา Remark / หมายเหตุ 

ค่าบริการเกิน 1 ปี (ฟรี 1 ปีแรก) 600 - 2000 
คา่บริการ ส าหรับตรวจเช็คซอ่มแซมสนิค้าท่ีบ้านลกูค้า  
เม่ือสนิค้าเกิน 1 ปี แรก  (ไม่รวมอะไหล)่ 

Sink / อ่างล้างจาน 650 
ไม่รวมเจาะรูก๊อกน า้ , Sink แบบ Under Top จะไม่รับตดิตัง้ 
แตส่ามารถเข้าไปแนะน าให้ได้ 

Tap / ก๊อก 650 ไม่รวมสายน า้ดี  

HOB / เตา     

Ceramic Hob & Hob plate / เตาไฟฟ้า 650 
ไม่รวมการท า Bulid-in ( ไม่รับตดัไม้, แผ่นลามิเนต,หนิอ่อน,
หนิแกรนิตและคอนกรีต)  ไม่รวมชดุเบรคเกอร์และปลัก๊ไฟ 

Gas Hob / เตาแก๊ส 650 
ไม่รวมการท า Bulid-in ( ไม่รับตดัไม้, แผ่นลามิเนต,หนิอ่อน,
หนิแกรนิตและคอนกรีต)  ไม่รวมชดุเบรคเกอร์และปลัก๊ไฟ 

HOOD / เคร่ืองดูดควัน     

Standard Hood / เคร่ืองดดูควนัแบบมาตรฐาน     
( Internal ) ระบบหมนุเวียนอากาศภายใน 800 ไม่รวมชดุเบรคเกอร์และปลัก๊ไฟฟ้า 

( External ) ระบบระบายอากาศภายนอก 1300 
รวมคา่เจาะผนงั 1รู, ฟรีทอ่เฟลก็ซ์ 1 เมตร (เกิน 1 เมตร                 
คดิเพิ่มเมตรละ  300 บาท) ไม่รวมหน้ากากกนัแมลงและ             
ตวัตอ่ปลอ่งกนัแมลง และปลัก๊ไฟฟ้า 

Chimney Hood / เคร่ืองดดูควนัแบบกระโจมตดิผนงั     
( Internal ) ระบบหมนุเวียนอากาศภายใน 800 ไม่รวมชดุเบรคเกอร์และปลัก๊ไฟ 

2.  คา่บริการเร่ิมต้นท่ี 600-1500 บาท ไม่รวมคา่อะไหล.่ ฟรีคา่เดนิทางเฉพาะ
กรุงเทพฯ, ปริมณฑล, พทัยา, ภเูก็ต, หวัหนิ, เชียงใหม่ และขอนแก่น ส าหรับ
พืน้ท่ีนอกบริการคดิ 10 บาท/กม. 

1,300 
รวมคา่เจาะผนงั 1รู, ฟรีทอ่เฟลก็ซ์ 1 เมตร (เกิน 1 เมตร               
คดิเพิ่มเมตรละ  300 บาท) ไม่รวมหน้ากากกนัแมลงและ          
ตวัตอ่ปลอ่งกนัแมลง และปลัก๊ไฟฟ้า 

Island Hood     
( Internal ) ระบบหมนุเวียนอากาศภายใน 2,500 ไม่รวมชดุเบรคเกอร์และปลัก๊ไฟ 

( External ) ระบบระบายอากาศภายนอก 3,000 
รวมคา่เจาะผนงั 1รู, ฟรีทอ่เฟลก็ซ์ 1 เมตร (เกิน 1 เมตร                
คดิเพิ่มเมตรละ  300 บาท) ไม่รวมหน้ากากกนัแมลงและ               
ตวัตอ่ปลอ่งกนัแมลง และปลัก๊ไฟฟ้า 

Oven / เตาอบไฟฟ้า 750 ไม่รวมชดุเบรคเกอร์, ไม่เดนิสายดนิและปลัก๊ไฟฟ้า 
Microwave / เตาไมโครเวฟ 750 ไม่รวมชดุเบรคเกอร์, ไม่เดนิสายดนิและปลัก๊ไฟฟ้า 
Coffee Machine / เคร่ืองท ากาแฟสด 750 ไม่รวมชดุเบรคเกอร์, ไม่เดนิสายดนิและปลัก๊ไฟฟ้า 

Washing Machine/ เคร่ืองซักผ้า 750 ไม่รวมชดุเบรคเกอร์, ไม่รวมสายน า้ดี 

Dishwasher / เคร่ืองล้างจาน 750 ไม่รวมชดุเบรคเกอร์, ไม่รวมสายน า้ดี 

Refrigerator / ตู้เย็น 600 
ไม่รวมชดุเบรคเกอร์, ไม่เดนิสายดนิและปลัก๊ไฟฟ้า, 
ถ้าเป็น Build In คดิราคา 750 บาท 

Wine Cellar / ตู้แช่ไวน์ 600 ไม่รวมชดุเบรคเกอร์, ไม่เดนิสายดนิและปลัก๊ไฟฟ้า 



 

 
Condition / เงื่อนไขการรับประกัน : 

 

1.  รับประกนังานตดิตัง้ 1 ปี ส าหรับการตดิตัง้โดยทีมงานช่างบริการหลงัการขายของบริษัทเฮเฟเล่ 
     Period is 1 year on labour works / 30 days on spare parts / 30 days after repair  
 
2.  คดิเงินคา่บริการ 600 - 3,000 บาท/ครัง้ ฟรีคา่บริการ1ปีแรก อะไหล่รับประกนั 3 ปี เฮเฟเล่ 

Service Charges for Repair Job Charge THB 600-3,000/Time Fee Service charge period is 1 year spare part warranty 3 year. 
 

3. ฟรีคา่เดนิทางเฉพาะกรุงเทพฯ, ปริมณฑล, พทัยา, ภเูก็ต, หวัหนิ, เชียงใหม่ และขอนแก่น ส าหรับพืน้ท่ีนอกบริการคดิ 10 บาท/กม. 
    FOC for transportation fee within greater Bangkok-Vincity area Pattaya, Phuket, Hua Hin, Chaign Mai and Khon Kaen. For other  
   destinations,Transportation expenses will be Charge THB 10/K.M 
 
4.  การนดัเวลาตดิตัง้จ าต้องผ่านศนูย์การให้บริการหลงัการขายกลางของเฮเฟเล่เทา่นัน้ 
     Booking for Installation must be reserve through After Sales Service center only. 
 
5.  เราเสนอการตดิตัง้ในวนัจนัทร์-ศกุร์ 
     Häfele will offer Installation Mon-Fri (8.00-17.00) 
 
6.  เจาะรูส าหรับใส่ปล่องระบายควนัอลมูิเนียมคดิ 300 บาทตอ่ครัง้ ตอ่รู (กรณีเจาะเพิ่มเตมิจากมาตรฐาน 1 รู) 
     Drill Hole for insert Aluminium flex Charge THB 300/Time. 
 
7.  ไม่รับตดัไม้, แผ่นลามิเนต หนิอ่อน, หนิแกรนิต และคอนกรีต 
     Don't cutting Laminate / Wood, Marble, Granite or Concret. 
 
8.  เง่ือนไขการรับประกนัการตดิตัง้นบัจากวนัส่งมอบงาน 
     Warranty of Service should start with date of Installation/ handover 
 
9.  ผู้ซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัเก็บสินค้า 
     Buyer is responsible to keep product storage at site 
 
10. ไม่รวมความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากลกูค้า 
      Excluding consequential damages  
 
11. ไม่รับท างานรือ้ถอนงานไฟฟ้าและสายไฟ, ทอ่และงานตกแตง่ 
      Exclude demolition works, electrical wiring works, piping and finishing works 
 
12. ไม่รับเจาะรูในหนิอ่อน , หนิแกรนิต , และกระเบือ้งเคลือบ, ไม่รับท างานไม้ 
      No drilling of holes in marble, granite and glazed tiles, no carpenter works 



 
 
 
 

13. ไม่รับประกนัการตดิตัง้โดยไม่ใช่ช่างผู้ช านาญงานจากบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
      Works not done by HAFELE staff during installation works 
 
14. ไม่รับประกนัความเสียหายท่ีเกิดจาก ภยัพิบตัติามธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมที่ผิดปกต ิ(พายฝุนฟ้าคะนองพายเุฮอริเคน ฯลฯ) 
      Exclude “acts of god”, such as natural disasters and abnormal environmental conditions (thunderstorms, hurricanes etc.) 
 
15. ไม่รับประกนัความเสียหายท่ีเกิดจากการโอเวอร์ของไฟฟ้า / แรงดนัไฟฟ้าแรงดนัสงูหรือต ่า 
      Damages due to over/ under voltage , high or low Water pressure  
 
16. การบ ารุงรักษาท่ีไม่เหมาะสมหรือการจดัการท่ีไม่ถูกต้องเกิดความเสียหายโดยจงใจท าลายประมาทหรือตัง้ใจซ่อมแซมด าเนินการโดยบุคคลท่ี

ไม่มีเง่ือนไข, อิทธิพลภายนอก เช่น ไฟไหม้, น า้, กรดผลกระทบท่ีผิดปกตขิองสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานท่ีไม่เหมาะสม 
      Improper maintenance or wrong handling, wilful damage, negligent or intended destruction, repairs conducted by unqualified 

persons, external influences such as fire, water, acids, abnormal effects of environment, improper operation  
 
17. ไม่รับประกนัการใช้วสัดหุรืออะไหล่ที่ไม่ใช่ของเฮเฟเล่ 
      Exclude use of third party spare parts or use with third party components not supplied and approved by HAFELE 
 
18. ไม่รับประกนัการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างที่ไม่เหมาะสม 
       Improper structural preparation on customer side where the product will be installed, support structures must be provided by                
       customer within the given tolerances by HAFELE 
 
19. ผู้ซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัเตรียมโฟค์ลิฟท์และเครนเพ่ือเคล่ือนย้าย 
      Buyer has to provide forklifts or truck cranes at project site  
 
20. กรณีอ่ืน ๆ กรุณาตดิตอ่แผนกบริการหลงัการขาย โทรศพัท์ 02-741-7171 แฟกซ์ 02-7401601 ในวนัท างานปกต ิตัง้แตว่นัจนัทร์ – วนัศกุร์ 
      เวลา 8:00 - 17:00 น. 
      Any Other Case , Do not hesitate to contact Call Center 02-741-7171 Fax 02-740-1601 working day Mon-Fri 8.00-17.00 


