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บริษัท เพน็ เค อินเตอร์เทรดดิง้ จ ำกดั 
1000/63-64 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
ฝ่ำยขำย SMEG: โทรศพัท์ 0-2713-1100      โทรสาร 0-2381-6614   อีเมล์ : contact2@penk.co.th 
ฝ่ำยบริกำร: โทรศพัท์ 0-2817-8999   โทรสาร 0-2464-1600  SMEG ICONIC SPACE:   โทรศพัท์ 0-2714-0785-6   โทรสาร 0-2714-0830    

รายละเอียดและราคาค่าติดตั้งเคร่ืองกรองน ้า 

สินค้ำ ค่ำติดตั้ง อุปกรณ์ท่ีให้ฟรี ส่ิงท่ีลูกค้ำต้องเตรียม อุปกรณ์ท่ีลูกค้ำต้องจ่ำยเพิ่ม 

Pentair (AC, 
SAND) 
KC-1054 
KC-1054-5600 
0844-363TC-AC  

ติดตั้งฟรี 
ใชท่้อ PVC   

1. ท่อ PVC 1 นิ้ว ส าหรับทางน ้าเขา้ออก ท่อใส่
สายน ้าท้ิง รวมกนัยาวไม่เกิน 6 เมตร พร้อมขอ้ต่อ
และขอ้งอ รวมกนัไม่เกิน 10 ตวั  

2. เช็ควาล์วทองเหลือง 1 นิ้ว  1 ตวั กนัน ้ายอ้นกลบั
ส าหรับทางน ้าออก        

3. บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ว 2 ตวั ส าหรับเปิดปิดทางน ้า
เขา้ออก               

4. มินิบอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ว 2 ตวั ส าหรับอุปกรณ์
วดัแรงดนัน ้าเขา้ออก  

1. ท่อน ้าเขา้ของบา้น จุดท่ีติดตั้ง
ควรอยู่ใกลท่้อน ้าท้ิง                          

2. ป๊ัมน ้า 
3. เตา้รับปลัก๊ไฟขนาด 15 แอมป์    
4. ห้อง หรือหลงัคากนัแดด  
    กนัฝน ให้กับตวัเคร่ืองกรองน ้า
และปลัก๊ไฟ 

กรณีจ าเป็นท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์เพ่ิมขึ้นมากกว่าท่ี
ก าหนดให้ คิดค่าใชจ้่ายอุปกรณ์แต่ละตวัดงัน้ี 
   - ท่อ PVC 1 นิ้ว เมตรละ 100 บาท 
   - ขอ้ต่อ และขอ้งอ  PVC 1 นิ้ว ตวัละ 80 บาท 
   - บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ว ตวัละ 150 บาท; 

ทองเหลือง ตวัละ 350 บาท 
   - บอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ว ตวัละ 100 บาท; 

ทองเหลือง ตวัละ 200 บาท 
   - เช็ควาล์ว 1 นิ้ว ตวัละ 400 บาท  

MEX (AC, 
SAND, BIRM) 
APC-1054-ELCD 
APS-1054-ELCD 
APB-1054-ELCD 
PC-1252BR-AFT 
PS-1252BR-AFT 
PB-1252BR-AFT 

ติดตั้งฟรี 
ใชท่้อ PVC  

 

1. ท่อ PVC 1 นิ้ว ส าหรับทางน ้าเขา้ออก ท่อใส่
สายน ้าท้ิง รวมกนัยาวไม่เกิน 6 เมตร พร้อมขอ้ต่อ
และขอ้งอ รวมกนัไม่เกิน 10 ตวั  

2. เช็ควาล์วทองเหลือง 1 นิ้ว  1 ตวั กนัน ้ายอ้นกลบั
ส าหรับทางน ้าออก        

3. บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ว 2 ตวั ส าหรับเปิดปิดทางน ้า
เขา้ออก               

4. มินิบอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ว 2 ตวั ส าหรับอุปกรณ์
วดัแรงดนัน ้าเขา้ออก 

 

1. ท่อน ้าเขา้ของบา้น จุดท่ีติดตั้ง
ควรอยู่ใกลท่้อน ้าท้ิง                          

2. ป๊ัมน ้า 
3. เตา้รับปลัก๊ไฟขนาด 15 แอมป์    
4. ห้อง หรือหลงัคากนัแดด  
    กนัฝน ให้กับตวัเคร่ืองกรองน ้า
และปลัก๊ไฟ 

กรณีจ าเป็นท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์เพ่ิมขึ้นมากกว่าท่ี
ก าหนดให้ คิดค่าใชจ้่ายอุปกรณ์แต่ละตวัดงัน้ี 
   - ท่อ PVC 1 นิ้ว เมตรละ 100 บาท 
   - ขอ้ต่อ และขอ้งอ  PVC 1 นิ้ว ตวัละ 80 บาท 
   - บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ว ตวัละ 150 บาท; 

ทองเหลือง ตวัละ 350 บาท 
   - บอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ว ตวัละ 100 บาท; 

ทองเหลือง ตวัละ 200 บาท 
   - เช็ควาล์ว 1 นิ้ว ตวัละ 400 บาท  

MEX 
MPC-1054-FV 
MPS-1054-FV 
MPC-1044-P 
MPS-1044-P 
MPCS-1044-P 

2,000 บาท 
ใชท่้อ PVC   

1. ท่อ PVC 1 นิ้ว ส าหรับทางน ้าเขา้ออก ท่อใส่
สายน ้าท้ิง รวมกนัยาวไม่เกิน 6 เมตร พร้อมขอ้ต่อ
และขอ้งอ รวมกนัไม่เกิน 10 ตวั  

2. เช็ควาล์วทองเหลือง 1 นิ้ว  1 ตวั กนัน ้ายอ้นกลบั
ส าหรับทางน ้าออก        

3. บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ว 2 ตวั ส าหรับเปิดปิดทางน ้า
เขา้ออก               

4. มินิบอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ว 2 ตวั ส าหรับอุปกรณ์
วดัแรงดนัน ้าเขา้ออก 

1. ท่อน ้าเขา้ของบา้น จุดท่ีติดตั้ง
ควรอยู่ใกลท่้อน ้าท้ิง                          

2. ป๊ัมน ้า 
3. เตา้รับปลัก๊ไฟขนาด 15 แอมป์    
4. ห้อง หรือหลงัคากนัแดด  
    กนัฝน ให้กับตวัเคร่ืองกรองน ้า
และปลัก๊ไฟ 

กรณีจ าเป็นท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์เพ่ิมขึ้นมากกว่าท่ี
ก าหนดให้ คิดค่าใชจ้่ายอุปกรณ์แต่ละตวัดงัน้ี 
   - ท่อ PVC 1 นิ้ว เมตรละ 100 บาท 
   - ขอ้ต่อ และขอ้งอ  PVC 1 นิ้ว ตวัละ 80 บาท 
   - บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ว ตวัละ 150 บาท; 

ทองเหลือง ตวัละ 350 บาท 
   - บอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ว ตวัละ 100 บาท; 

ทองเหลือง ตวัละ 200 บาท 
   - เช็ควาล์ว 1 นิ้ว ตวัละ 400 บาท  

Pentair (SOFT) 
SFT-1054-56SEM 
0844-366TC-SOFT 

APR-1044-ELCD 
APR-1054-ELCD 
PR-1252BR-XSM 

ติดตั้งฟรี 
ใชท่้อ PVC  

 
แถม 

เกลือ 25 kg 
  

1. ท่อ PVC 1 นิ้ว ส าหรับทางน ้าเขา้ออก ท่อใส่
สายน ้าท้ิง รวมกนัยาวไม่เกิน 6 เมตร พร้อมขอ้ต่อ
และขอ้งอ รวมกนัไม่เกิน 10 ตวั  

2. เช็ควาล์วทองเหลือง 1 นิ้ว  1 ตวั กนัน ้ายอ้นกลบั
ส าหรับทางน ้าออก        

3. บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ว 2 ตวั ส าหรับเปิดปิดทางน ้า
เขา้ออก               

4. มินิบอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ว 2 ตวั ส าหรับอุปกรณ์
วดัแรงดนัน ้าเขา้ออก 

1. ท่อน ้าเขา้ของบา้น จุดท่ีติดตั้ง
ควรอยู่ใกลท่้อน ้าท้ิง                          

2. ป๊ัมน ้า 
3. เตา้รับปลัก๊ไฟขนาด 15 แอมป์    
4. ห้อง หรือหลงัคากนัแดด  
    กนัฝน ให้กับตวัเคร่ืองกรองน ้า
และปลัก๊ไฟ 

กรณีจ าเป็นท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์เพ่ิมขึ้นมากกว่าท่ี
ก าหนดให้ คิดค่าใชจ้่ายอุปกรณ์แต่ละตวัดงัน้ี 
   - ท่อ PVC 1 นิ้ว เมตรละ 100 บาท 
   - ขอ้ต่อ และขอ้งอ  PVC 1 นิ้ว ตวัละ 80 บาท 
   - บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ว ตวัละ 150 บาท; 

ทองเหลือง ตวัละ 350 บาท 
   - บอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ว ตวัละ 100 บาท;

ทองเหลือง ตวัละ 200 บาท 
   - เช็ควาล์ว 1 นิ้ว ตวัละ 400 บาท    
   - ถุงเกลือ ถุงละ 75 บาท (ถุงละ 10 กิโลกรัม) 

บริษัท เ 

Update:  03.11.2022 
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บริษัท เพน็ เค อินเตอร์เทรดดิง้ จ ำกดั 
1000/63-11000/63-64 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
ฝ่ำยขำย SMEG: โทรศพัท์ 0-2713-1100      โทรสาร 0-2381-6614   อีเมล์ : contact2@penk.co.th 
ฝ่ำยบริกำร: โทรศพัท์ 0-2817-8999   โทรสาร 0-2464-1600   SMEG ICONIC SPACE:   โทรศพัท ์0-2714-0785-6   โทรสาร 0-2714-0830    

รายละเอียดและราคาค่าติดตั้งเคร่ืองกรองน ้า 
สินค้ำ ค่ำติดตั้ง อุปกรณ์ท่ีให้ฟรี ส่ิงท่ีลูกค้ำต้องเตรียม อุปกรณ์ท่ีลูกค้ำต้องจ่ำยเพิ่ม 

MEX (SOFT) 

APR-1044-ELCD 
APR-1054-ELCD 
PR-1252BR-XSM 

ติดตั้งฟรี 
ใชท่้อ PVC   

 
แถม 

เกลือ 25 kg  

1. ท่อ PVC 1 นิ้ว ส าหรับทางน ้าเขา้ออก ท่อใส่
สายน ้าท้ิง รวมกนัยาวไม่เกิน 6 เมตร พร้อมขอ้
ต่อและขอ้งอ รวมกนัไม่เกิน 10 ตวั  

2. เช็ควาล์วทองเหลือง 1 นิ้ว  1 ตวั กนัน ้า
ยอ้นกลบัส าหรับทางน ้าออก        

3. บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ว 2 ตวั ส าหรับเปิดปิดทาง
น ้าเขา้ออก               

4. มินิบอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ว 2 ตวั ส าหรับ
อุปกรณ์วดัแรงดนัน ้าเขา้ออก 

1. ท่อน ้าเขา้ของบา้น จุดท่ีติดตั้งควร
อยู่ใกลท่้อน ้าท้ิง                          

2. ป๊ัมน ้า 
3. เตา้รับปลัก๊ไฟขนาด 15 แอมป์    
4. ห้อง หรือหลงัคากนัแดด  
    กนัฝน ให้กับตวัเคร่ืองกรองน ้า
และปลัก๊ไฟ 

กรณีจ าเป็นท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์เพ่ิมขึ้นมากกว่าท่ี
ก าหนดให้ คิดค่าใชจ้่ายอุปกรณ์แต่ละตวัดงัน้ี 
   - ท่อ PVC 1 นิ้ว เมตรละ 100 บาท 
   - ขอ้ต่อ และขอ้งอ  PVC 1 นิ้ว ตวัละ 80 บาท 
   - บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ว ตวัละ 150 บาท; 

ทองเหลือง ตวัละ 350 บาท 
   - บอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ว ตวัละ 100 บาท;

ทองเหลือง ตวัละ 200 บาท 
   - เช็ควาล์ว 1 นิ้ว ตวัละ 400 บาท    
   - ถุงเกลือ ถุงละ 75 บาท (ถุงละ 10 กิโลกรัม) 

Pentair  
BF7-S-05 
BB10 
BB20 

550 บาท 
ใชท่้อ PVC 

 
** ติดตั้งฟรี  
ในกรณีท่ี
ติดตั้งพร้อม
เคร่ืองกรอง
น ้าใชต้วัใหญ่  

 

1. ท่อ PVC 1 นิ้ว ส าหรับทางน ้าเขา้ออก รวมกนั
ยาวไม่เกิน 2 เมตร พร้อมขอ้ต่อและขอ้งอ 
รวมกนัไม่เกิน 4 ตวั 

  
 

1. ท่อน ้าเขา้ของบา้น 
2. ป๊ัมน ้า  
3. ห้อง หรือหลงัคากนัแดด  
    กนัฝน ให้กับตวัเคร่ืองกรองน ้า 

กรณีจ าเป็นท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์เพ่ิมขึ้นมากกว่าท่ี
ก าหนดให้ คิดค่าใชจ้่ายอุปกรณ์แต่ละตวัดงัน้ี 
   - ท่อ PVC 1 นิ้ว เมตรละ 100 บาท 
   - ขอ้ต่อ และขอ้งอ  PVC 1 นิ้ว ตวัละ 80 บาท 
   - บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ว ตวัละ 150 บาท; 
ทองเหลือง ตวัละ 350 บาท 

เคร่ืองกรองน ้ำดื่ม 
ทุกรุ่น 

550 บาท นิปเป้ิลทองเหลือง 1/2”, สามทางเหล็ก 
ตวัต่อ 3/8” ไป 1/4”, สายน ้า 3/8” หรือสายน ้า 1/4” 
บอลวาล์วสามทาง 1/2", สายน ้าดีถกั, 
 เทปพนัเกลียว, กิ๊บล๊อค 1/4" และ 3/8”,  
ขอ้ต่อสามทาง, บอลวาล์ว 1/4",  
ขอ้ต่อบอลวาล์วสามทางพร้อมโอริง 

  

 

*** หมายเหตุ :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิอ์ุปกรณท่ี์ติดต้ังให้ฟรี ใช้ตามหน้างานจริงเท่าน้ัน  

2. กรณีท่ีมีการติดต้ังตามหมู่เกาะต่างๆ หากเป็นเกาะท่ีไม่สามารถน ารถข้ามฝ่ังไปได้ ลกูค้าต้องรับภาระค่าโดยสารทางเรือเพิ่มเติมให้กับช่างติดต้ัง 

3. หากลกูคา้มีความประสงคติ์ดต้ังโดยใช้ท่อ PPR ต้องช าระเงินสว่นต่างเพิ่มเติม มลูคา่ 1,500 บาท หรือตามอัตราคา่ติดต้ังของฝ่ายบริการ 

Update:  03.11.2022 


