
บริษัท ไทคอน เซอร์วิส จำกัด 

บริการประทับใจ ประหยัด 
รวดเร็ว คุ้มค่า ได้มาตรฐาน 

บ้านต้องปลอดจากปลวก

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 
122 หมู่ 6 ซ.หมู่บ้านแอร์พอร์ต ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
122 Moo 6 Soi Moobanairport, T.khuanlang, Hatyai, Songkhla 90110 
Tel. 074-259172, 074-250788 Fax. 074-259173  
E-mail : taiconservice@hotmail.com, www.taiconservice.com 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล : 
54/153 หมู่บ้านเบญจรงค์ ซ.29 ถ.รามคำแหง 178 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  
กรุงเทพฯ 10510 
54/153 Benjarong Village Soi 29 Ramkumhang 178 Rd., Meanburi  
Bangkok 10510 
Tel./Fax. 02-5406862 Mobile 086-3176185 E-mail : taicon_hatyai@hotmail.com 

บริษัท ไทคอน เซอร์วิส จำกัด (สาขาหาดใหญ่) 
TAICONSERVICE COMPANY LIMITED 
156/97 หมู่ 1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
90110 (ตลาดพงศ์เจริญ) 
156/97 Moo 1 Lopburiramet Rd., T.Klonghae, Hatyai, Songkhla  
90110 (Pongcharoen Market) 
Tel. 074-582470 Fax. 0475-82471 E-mail : taicon_hatyai@hotmail.com 

บริษัท ไทคอน เซอร์วิส จำกัด (สาขาโคราช) 
TAICONSERVICE COMPANY LIMITED 
683/8 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
683/8 Keraklang Rd., T.Naimuang, Muang, Nakhonratchasima 30000 
Tel. 044-924318 Fax. 044-924319 E-mail : taicon_korat@hotmail.com 

บริษัท ไทคอน เซอร์วิสจำกัด (สาขาบางแค) 
TAICONSERVICE COMPANY LIMITED 
62/54 หมู่บ้านพัชรวิวล์ ซ.3 ถ.เพชรเกษม ซ.86 บางแค กรุงเทพ 10160 
62/54 Patchara View Village Soi 3, Patkasam Soi 86 Rd.,  
Bangkea Bangkok 10160 
Tel. 02-4133714 Fax. 024133713 E-mail : taicon_bangkae@hotmail.com 

บริษัท ไทคอน เซอร์วิสจำกัด (สาขาพระราม 2) 
TAICONSERVICE COMPANY LIMITED 
111/292 หมู่บ้านศรัญญา ซ.2 ถ.พระราม 2 ซ.68 แขวงแสมดำ  
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
111/292 Saranya Village Soi 2, Rama Rd.,soi 68 Samaedam,  
Bangkhuntain Bangkok 10150 
Tel. 02-8958901 Fax. 02-8959047 E-mail : taicon_rama2@hotmail.com 

บริษัท ไทคอน เซอร์วิสจำกัด (สาขารามอินทรา) 
TAICONSERVICE COMPANY LIMITED 
17 ซ.สวนสยาม 16 แยก 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
17 Soi Suansiam 16 Yeak 1 Kannayao, Bangkok 10230 
Tel. 02-5404401 Fax. 02-5404402 E-mail : taicon_ramintra@hotmail.com 

บริษัท ไทคอน เซอร์วิสจำกัด (สาขาพัฒนาการ) 
TAICONSERVICE COMPANY LIMITED 
475 ถ.พัฒนาการ 53 เขตสวนหลวง กรุงเทพ ฯ 10250 
47 Pattanakan Rd., Suanluang, Bangkok 10250 
Tel. 02-3212853 Fax. 02-3212852 E-mail : taicon_pattanakan@hotmail.com 

การกำจัดปลวกเป็นเรื่องเล็ก 
 	 นี่คือขั้นตอนง่าย	ๆ	ที ่เอ็กซ์เทอร์ร่า ช่วยคุณได้	

1. เอ็กซ์เทอร์ร่าเริ่มต้นจากใต้ดิน 
 ขั้นตอนแรกในการติดตั้งเอ็กซ์เทอร์ร่า (Exterra) คือการฝังสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าลงในดิน  

ในจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกจะเดินผ่านในการออกหาอาหาร ภายในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าบรรจุไม ้

ที่เรียกว่า “Timber” ซึ่งเป็นอาหารที่ปลวกชอบและไม่มีสารพิษเจือปน 

2. สามารถใช้เอ็กซ์เทอร์ร่าภายในตัวบ้านได้ 
 กรณีบ้านของคุณถูกรุกรานจากปลวก สถานีเอ็กซ์เทอร์

ร่าแบบบนดิน สามารถกำจัดปลวกได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งจะบรรจุเหยื่อ

กำจัดปลวกที่มีชื่อทางการค้าว่า “Requiem” ภายในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า คุณจะรู้สึกปลอดภัย

จากเหยื่อกำจัดปลวก Requiem ได้ เพราะสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าจะมีฝาปิดล็อคสนิทเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงแตะต้อง หรือสัมผัสตัวเหยื่อกำจัดปลวกได้ เอ็กซ์เทอร์ร่าระบบ

ปฏิบัติการที่สามารถยับยั้งและป้องกันความเสียหายที่ได้ผลอย่างรวดเร็วในการกำจัดปลวกแบบตายทั้งรัง หลังจากที่รังปลวก

ได้ถูกกำจัดไปแล้ว เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบบนดินออก 

3. เมื่อปลวกติดกับดัก 
 เนื่องจากปลวกจะไหวตัวเร็วมาก เมื่อมันคิดว่ากำลังถูกรบกวนหรือบุกรุก สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า 

เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดปลวกและป้องกันการเข้ามาของปลวกรังใหม่ โดยการออกแบบ  

ให้สามารถตรวจดูปลวกได้อย่างง่าย และไม่รบกวนปลวกแต่อย่างใด ซึ่เป็นสิ่งสำคัญมาก 

4. ถึงเวลาของ Requiem ในการกำจัดปลวก 
 เหยื่อกำจัดปลวก “Requiem” จะถูกบรรจุไว้ภายในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าหลังจากพบว่า

มีปลวก การบรรจุ Requiem ภายในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าจะต้องไม่ทำให้ปลวกทั้งหลายรู้สึกว่า

โดนรบกวน หลังจากที่ปลวกเริ่มกิน Requiem และนำ Requiem นี้ กลับไปเป็นอาหารให้

ปลวกตัวอื่น ๆ ในรัง ซึ่งเป็นการกำจัดปลวกได้ทั้งรังอย่างรวดเร็ว ปลวกจะเลิกกิน Timber 

และหันมากินแต่ Requiem แทน เนื่องจากรสชาติของมัน เป็น สิ่งที่ปลวกทั้งหลายชื่นชอบมาก 

และนั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้ทดสอบจากห้องปฏิบัติการประเทศออสเตรเลีย และพบว่าปลวกชอบ Requiem มากกว่า Timber 

จริง สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ Requiem คือไม่เป็นพิษกับคุณ และสัตว์เลี้ยงในบ้านเลยแม้แต่น้อย 

5. เมื่อหยุดกิน Requiem ไม่ได้ปลวกทั้งรังก็เสร็จเรา 
 นอกจากปลวกจะกิน Requiem ในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแล้ว พวกมันยังนำเอา 

Requiem กลับไปแบ่งกันที่รังของมันอีกด้วย Requiem จะถูกเก็บรวมกับแหล่งอาหารหลัก

ของปลวกและจะถูกกินอย่างช้า ๆ เนื่องจาก Requiem จะกำจัดปลวกอย่างช้า ๆ ปลวก  

ทั้งหลายที่เริ่มกิน Requiem ก่อน ก็จะทยอยกันตายไป ทำให้ปลวกที่เหลืออยู่ไม่รู้เลยว่า

อาหารที่พวกมันทุกตัวกำลังกินอยู่นั้น คือต้นเหตุของการล้มตายครั้งนี้ และอีกไม่นานปลวก

ทั้งรังก็จะพากันล้มตายจนหมดทั้งรัง 

6. สุดท้าย ปลวกทั้งรังก็ถูกกำจัด 
 เมื่อปลวกทั้งรังถูกกำจัด Requiem ในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าจะถูกแทนที่ด้วยไม้เหยื่อ 

Timber อีกครั้ง สำหรับกรณีที่ใช้สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบบนดิน เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้าย

สถานีเหล่านั้นออก โดยยังมีการติดตั้งสถานีเอ็กซ์ เทอร์ร่าแบบใต้ดินตามจุดต่างๆ   

รอบตัวบ้านต่อไป เพื่อตรวจสอบปลวกรังใหม่ที่อาจเข้าทำลายบ้านคุณอีกครั้งในอนาคต   

โดยไม่ต้องรอจนกระทั่งความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว สามารถตอบสนองการบุกรุกของปลวก  

แต่เนิน่ ๆ เพราะฉะนั้นเพียงบ้านคุณมีเอ็กซ์เทอร์ร่า ก็เหมือนมีผู้คุ้มครองที่จะช่วยปกป้องบ้านคุณจากปลวกตลอดไป 

 

บริษัท ไทคอน เซอร์วิสจำกัด (สาขารังสิต) 
TAICONSERVICE COMPANY LIMITED 
80/83 หมู่ 3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
80/83 Moo 3 T.Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 
Tel. 02-9021343 Fax. 02-9020694 E-mail: taicon_rangsit@hotmail.com 

บริษัท ไทคอน เซอร์วิสจำกัด (สาขานนทบุรี) 
TAICONSERVICE COMPANY LIMITED 
121/242 หมู่ 2 หมู่บ้านสวนกุหลาบ ซ.6 ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี 11120 
121/242 Moo 2 Suankularb Village Soi 6 Tiwanont Rd.,  
Pakkred, Nonthaburi 11120 
Tel. 02-9641229 Fax. 02-5822440 E-mail : taicon_nonthaburi@hotmail.com 

บริษัท ไทคอน เซอร์วิสจำกัด (สาขาบางนา) 
TAICONSERVICE COMPANY LIMITED 
475 ถ.พัฒนาการ 53 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
47 Pattanakan Rd., Suanluang, Bangkok 10250 
Tel. 02-3212853 Fax. 02-3212852 E-mail : taicon_bangna@hotmail.com 

บริษัท ไทคอน เซอร์วิสจำกัด (สาขาอุดรธานี) 
TAICONSERVICE COMPANY LIMITED 
419/14 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
419/14 Robmuang Rd., T.Nongbua, Muang Udontani 41000 
Tel. 042-247063 Fax. 042-247062 E-mail : taicon_udon@hotmail.com 

บริษัท ไทคอน เซอร์วิสจำกัด (สาขาภูเก็ต) 
TAICONSERVICE COMPANY LIMITED 
97/21 หมู่ 4 หมู่บ้านสวนหลวงโครงการ 3 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
97/21 Moo 4 Suanluang Village Project 3 Jaofa Rd., T.Wichit,  
Muang Phuket 83000 
Tel. 076-522946 Fax. 076-522947 E-mail : taicon_phuket@hotmail.com 



วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก,
มด,แมลงสาบและหนู

ในการให้บริการทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจ

พื้นที่อย่างละเอียดเพื่อทราบถึงระดับปัญหาและจุดที่พบปัญหา

ของแมลงและสัตว์พาหะนำโรค  ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ 

เพื่อประเมินสถานการณ์ และวางแผนการปฏิบัติงาน 

ระบบวางท่อและฉีดพ่นน้ำยา
 อาคารกำลังปลูกสร้าง
	 	 	 			 	...เพื่อป้องกันปลวกระยะยาวได้อย่างถาวร	

ขั้นตอนการรับประกันผลงาน 

1. หลังจากเจ้าหน้าที่อัดน้ำยาเคมีแล้ว ทางบริษัทฯ จะเริ่มรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 3 ปี 

2. ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คปลวกให้ 6 ครั้ง หรือ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 

 ตลอดระยะเวลา 3 ปี 

3. หากมีปัญหาการเข้าทำลายของปลวกเกิดขึ้น ในช่วงรับประกันทางบริษัทฯ จะเข้ามา 

 ดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 w w w . t a i c o n s e r v i c e . c o m  

Warranty
Years

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการป้องกัน และกำจัดปลวก 
 เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยวิธีการฉีดพ่นสารเคมีการใส่สารเคมีชนิดผง ที่มีประสิทธิภาพสูง

สำหรับการป้องกันกำจัดปลวกในจุดที่พบการเข้าทำลายของปลวกและจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา 

เช่น บริเวณที่มีความชื้นสูง พื้นที่เงียบสงบ ขอบบัว วงกบ ฝ้า เพดาน ช่องชาร์ปรอยแตกร้าวซึ่งการ

ใช้สารเคมีชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ 

 สำหรับการให้บริการอาจต้องมีการเจาะพื้นจนถึงชั้นดินโดยมีความลึกประมาณ 1.5 ฟุต 

(30-50 เซนติเมตร) (ยกเว้นอาคารสูง,และสภาพของพื้นที่ไม่สามารถเจาะได้เนื่องจากความหนา

ของคอนกรีต) เพื่อการอัดสารเคมีน้ำลงไปใน ปริมาณ 5 ลิตร/จุด (สารเคมีที่ใช้ในอัตราส่วนที่ผสม

แล้ว) แต่ทั้งนี้การให้บริการดังกล่าว  (การเจาะพื้นที่ฉีดน้ำยา) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการป้องกัน และกำจัดมด, แมลงสาบ 

การฉีดพ่นสารเคม ี

 เจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดพ่นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับป้องกันและกำจัด  

โดยคำนึงถึงแหล่งหลบซ่อนและแหล่งอาหารเช่น ท่อน้ำทิ้ง ช่องชาร์ป ห้องเก็บของ ห้องครัว   

ห้องอาหาร ตามซอกตามมุม รอยแตกร้าว ท่อระบายน้ำ เป็นต้น 

การอบละอองและการพ่นหมอกควัน 

 การใช้สารเคมีผสมกับน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล โดยใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันแบบมือ 

(Protable Themal Fog) หรือการใช้สารเคมีผสมกับน้ำโดยใช้เครื่องฉีดพ่นฝอยละออง (ULV) เพื่อ

ป้องกันกำจัดแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น พื้นที่ในโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า 

อาคารสำนักงาน โกดังสินค้า ห้องเก็บของภัตตาคาร บาร์ โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล   

ท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น 

 สำหรับการให้บริการพื้นที่ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารเครื่องดื่ม

ควรปกปิด หรือเคลื่อนย้ายอาหารเครื่องดื่มภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร  

เครื่องดื่มนั้น ภายหลังการอบละอองหรือพ่นหมอกควันและก่อนเริ่มดำเนินการผลิตทุกครั้ง   

ควรทำความสะอาดพื้น 

 หลังจากการให้บริการอบละอองหรือการพ่นหมอกควันควรทิ้งไว้อย่างน้อย 2 - 3 ชั่วโมง 

เมื่อพ้นระยะเวลาควรเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท ไม่ควรให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

เข้าไปในพื้นที่บริการจนกว่าจะมีการระบายอากาศเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้การให้บริการด้วยวิธีการ  

อบละอองและการพ่นหมอกควันนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้บริการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการป้องกัน และกำจัดหนู 
 การป้องกันกำจัดหนูที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ควรได้รับความร่วมมือจาก  

ผู้รับผิดชอบสถานที่ ทั้งด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อมเพื่อให้วิธีการป้องกันกำจัดหนู  

มีประสิทธิผล ทางบริษัทฯ จะดำเนินการป้องกันกำจัดหนูโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน  

ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การวางกล่องใส่เหยื่อพิษ กำจัดหนู 

 กำหนดตำแหน่งการวางกล่องใส่เหยื่อพิษ ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกรอบ  

ตัวอาคาร ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหาและความเหมาะสมของสถานที่นั้น ทั้งนี้ตำแหน่ง

การวางต้องไม่อยู่ในบริเวณ ผลิตอาหาร โกดังเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

หรือบริเวณอืน่ ๆ ซึ่งทำให้เกิดการปนเปื้อน กับผลิตภัณฑ์ 

 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวางเหยื่อ ไดแก่ กล่องไม้ กล่องพลาสติก กล่องเหล็ก ท่อพีวีซี 

เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ 

 กำหนดปริมาณเหยื่อในตำแหน่งการวาง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและ

ติดตามผล 

 หากพบว่าเหยื่อที่วางเกิดการเสื่อมสภาพ หรือสูญหายทางบริษัทฯ จะดำเนินการ

เปลี่ยนให้ใหม่ทันที 

การวางกาวดักหน ู

 การวางกาวดักหนูตามจุดที่กำหนดบางสถานที่อาจวางกาวดักหนู

ในกล่องสี่เหลี่ยมที่มีฝาปิดมิดชิดที่มีช่องให้หนูเข้าไปได้ซึ่งขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมของสถานที่ 

 อาจมีอาหารหรือเหยื่อวางบริเวณกาวซึ่งจะมีการ

เปลี่ยนอาหารหรือเหยื่อทุกครั้งที่เข้าให้บริการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการหากพบว่ากาวดักหนู 

เกิดการเสื่อมสภาพไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ ทางบริษัทฯ  

จะดำเนินการเปลี่ยนให้ใหม่ทันที 

การวางกรงดักหนู 

 ตรวจสอบพื้นที่ที่จะวางกรงดักหนูตามความเหมาะสม 

เช่น บริเวณตามทางเดินของหนูหรือแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู  

ในกรงจะมีเหยื่อหรืออาหารล่อไว้ทุกจุดเจ้าหน้าที่จะล้าง

ทำความสะอาดกรงทุกครั้งที่พบว่ามีหนูติด 


