
 

 

 
รายละเอียดและราคาค่าติดต้ังเครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน MEX 

 

สินค้า ค่าติดต้ัง อุปกรณ์ติดต้ังฟรี (ตามมาตรฐาน) สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม 

เคร่ืองทำน้ำอุ่น 
3,500 – 5,100 วัตต์ 
 
 

500 บาท 
(แบบจ๊ัม) 

▪ ติดตัง้เครื่อง พร้อมทดสอบระบบไฟ 
 

▪ ต้องเตรียม **จุดปล่อยสายไฟ 
และสายดินบริเวณใกล้ๆ กับ
ตำแหน่งที่จะติดตัง้เครื่องทำน้ำอุ่น  
และสายไฟต้องมีความยาวมาก
พอที่จะต่อกับเครื่องทำน้ำอุ่นได้ 
** (สายไฟต้องมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2X4 sq.mm พร้อม
สายดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
2.5 sq.mm)  

 
▪ กรณีที่สายไฟยาวไม่พอ มีบริการ

เดินเช่ือมสายไฟพร้อมท่อร้อย
สายไฟเพ่ิม 400 บาท (ความยาว
สายไฟที่เดินเพ่ิมไม่เกิน 6 เมตร 
และอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ห้องน้ำ
เดียวกัน) 
 

1. หากสายไฟ, สายดินที่ใช้เกิน
ระยะที่กำหนด คิดคา่ใช้จ่าย
เพ่ิมตามจริง ราคาเมตรละ 50 
บาท  

2. วาล์วเปิด-ปิด ขนาด 0.5 นิ้ว 
ตัวละ 120 บาท 

3. ท่อ PVC ขนาด 0.5 นิ้ว เมตร
ละ 30 บาท (กรณีลูกค้าไม่ได้
เตรียมจุดน้ำเข้าไว้) 

เคร่ืองทำน้ำอุ่น 
5,100 – 6,000 วัตต์ 
พร้อม Rain Shower 
 
 

800 บาท 
(แบบจ๊ัม) 

▪ ติดตัง้เครื่อง พร้อมทดสอบระบบไฟ 
▪ ติดตัง้ชุดอุปกรณ์ Rain Shower 

 

▪ ต้องเตรียม **จุดปล่อยสายไฟ 
และสายดินบริเวณใกล้ๆ กับ
ตำแหน่งที่จะติดตัง้เครื่องทำน้ำอุ่น  
และสายไฟต้องมีความยาวมาก
พอที่จะต่อกับเครื่องทำน้ำอุ่นได้ 
** (สายไฟต้องมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2X6 sq.mm พร้อม
สายดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
2.5 sq.mm)  

 

▪ กรณีที่สายไฟยาวไม่พอ มีบริการ
เดินเช่ือมสายไฟพร้อมท่อร้อย
สายไฟเพ่ิม 400 บาท (ความยาว
สายไฟที่เดินเพ่ิมไม่เกิน 6 เมตร 
และอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ห้องน้ำ
เดียวกัน) 
 

1. หากสายไฟ, สายดินที่ใช้เกิน
ระยะที่กำหนด คิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิม
ตามจริง ราคาเมตรละ 50 บาท  

2. วาล์วเปิด-ปิด ขนาด 0.5 นิ้ว ตัว
ละ 120 บาท 

3. ท่อ PVC ขนาด 0.5 นิ้ว เมตรละ 
30 บาท (กรณีลูกค้าไม่ได้เตรียม
จุดน้ำเข้าไว้) 
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สินค้า ค่าติดต้ัง อุปกรณ์ติดต้ังฟรี (ตามมาตรฐาน) สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม 

เคร่ืองทำน้ำร้อน 
6,000 - 8,000 วัตต์ 

500 บาท 
(แบบจ๊ัม) 

ติดตัง้เครื่อง พร้อมทดสอบระบบไฟ 
(กรณีลูกค้ามีอุปกรณ์อยู่แล้ว) 

▪ ต้องเตรียม **จุดปล่อยสายไฟ 
และสายดินบริเวณใกล้ๆ กับ
ตำแหน่งที่จะติดตัง้เครื่องทำน้ำ
ร้อน และสายไฟต้องมีความยาว
มากพอที่จะต่อกับเครื่องทำน้ำ
ร้อนได้** (สายไฟต้องมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2X6 sq.mm 
พร้อมสายดินขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2.5 sq.mm)  
 

▪ ข้อต่อชนิดเกลียวในฝังในผนัง ท่อ
น้ำดีขนาด 1/2 นิ้ว (เกลียวในควร
เป็นเกลียวทองเหลือง) บริเวณ
ผนังด้านล่างของเครื่องทำน้ำร้อน
ต่ำจากเครื่องประมาณ 15 cm 
 

1. หากสายไฟ, สายดินที่ใช้เกิน
ระยะที่กำหนด คิดคา่ใช้จ่าย
เพ่ิมตามจริง ราคาเมตรละ 50 
บาท  

2. วาล์วเปิด-ปิด ขนาด 0.5 นิ้ว 
ตัวละ 120 บาท 

3. ท่อ PVC ขนาด 0.5 นิ้ว เมตร
ละ 30 บาท (กรณีลูกค้าไม่ได้
เตรียมจุดน้ำเข้าไว้) 

เคร่ืองทำน้ำร้อน 
6,000 - 8,000 วัตต์ 
 

1,100 บาท 
(ติดตั้งพร้อมเดินไฟ
และท่อน้ำแบบลอย) 

ติดตัง้เครื่อง พร้อมบริการเดินสายไฟ 
และท่อน้ำแบบลอยให้ภายในระยะที่
กำหนด  
 
อุปกรณ์ที่มีให้ 

▪ สายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

26 Sq.mm. ไม่เกิน 10 เมตร 
▪ สายดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

11.5 Sq.mm. ไม่เกิน 10 เมตร 
▪ สายโลหะถัก 1/2 นิ้ว ยาว 8-12 

นิ้ว (หากเป็นสายยาวกว่า 50 
เซนติเมตร จะเป็นสาย PVC) 

▪ ต้องเตรียม **จุดปล่อยสายไฟ 
และสายดินบริเวณใกล้ๆ กับ
ตำแหน่งที่จะติดตัง้เครื่องทำน้ำ
ร้อน** (สายไฟต้องมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2X6 sq.mm 
พร้อมสายดินขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2.5 sq.mm) 
 

▪ ข้อต่อชนิดเกลียวในฝังในผนัง ท่อ
น้ำดีขนาด 1/2 นิ้ว (เกลียวในควร
เป็นเกลียวทองเหลือง) บริเวณ
ผนังด้านล่างของเครื่องทำน้ำร้อน
ต่ำจากเครื่องประมาณ 15 cm 

 
 

1. หากสายไฟ, สายดินที่ใช้เกิน
ระยะที่กำหนด คิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิม
ตามจริง ราคาเมตรละ 50 บาท  

2. วาล์วเปิด-ปิด ขนาด 0.5 นิ้ว ตัว
ละ 120 บาท 

3. ท่อ PVC ขนาด 0.5 นิ้ว เมตรละ 
30 บาท (กรณีลูกค้าไม่ได้เตรียม
จุดน้ำเข้าไว้) 

 
**หมายเหตุ :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับเจาะผนัง, กำแพง หรือเจาะฝ้าเพ่ือเดินสายไฟให้ทุกกรณี 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น/น้ำร้อน กับพ้ืนที่หน้างานที่มิเตอร์ไฟหรือสายไฟไม่ได้ขนาด, ไม่มีสายดนิ หรือใช้ไฟชั่วคราว 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิอุปกรณ์ท่ีติดตั้งให้ฟรีตามมาตรฐาน ใช้ตามหน้างานจริงเท่านั้น  
4. กรณีท่ีมีการติดตั้งตามหมู่เกาะต่างๆ หากเป็นเกาะท่ีไม่สามารถนำรถข้ามฝั่งไปได้ ลูกค้าต้องรับภาระค่าโดยสารทางเรือเพ่ิมเติมให้กับช่างติดตั้ง 

 
 
 


