
รายการ
Charging price

ค่าเดินทาง ค่าบริการ ราคารวม

ค่าซ่อมสุขภัณฑ์ ที่ไม่ต้องรื้อหม้อน้ำา
300 300 600

ค่าบริการเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อน้ำาทั้งชุด
300 500 800

ค่าบริการซ่อมโถสุขภัณฑ์อุดตันที่รวมงานรื้อถอน
300 1,000 1,300

ค่าบริการติดตั้งโถสุขภัณฑ์ รุ่นธรรมดา ไม่ใช้ไฟฟ้า
(ไม่รวมค่ารื้อถอน 200 บาท / ชุด) 300 1,000 1,300

ค่าติดตั้งฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า
300 700 1,000

ค่าติดตั้งสุขภัณฑ์อัจฉริยะโคห์เลอร์
 • งานติดตั้ง รวมถึงการทดสอบฟังก์ชั่น และอธิบายวิธีการใช้งาน
 • ราคานี้ไม่รวมค่ารื้อถอน 200 บาท / ชุด และไม่รวมค่าเดินสายไฟ
 • ค่าเดินสายไฟ / ค่าแรงเหมา 1,000 บาท + ค่าอุปกรณ์เดินสายไฟเริ่มต้น 1,000 บาท
   ( หากเกิน 2 เมตร คิดเพิ่ม 500 บาท / เมตร )
 • งานเดินสายไฟเป็นการเดินลอย ค่าใช้จ่ายรวมปลั๊กกันน้ำา สายไฟ และรางสายไฟแล้ว
   (งานเดินสายไฟจะไม่เดินสายไฟฝังผนัง ไม่มีงานฝ้าเพดาน และไม่รวมสวิทซ์หรือเบรคเกอร์)

300 1,700 2,000

ค่าติดตั้งอ่างล้างหน้า
(รวมติดตั้งก๊อกน้ำา + สะดืออ่างกับชุดท่อน้ำาทิ้ง หมายเหตุ ไม่รับติดตั้งแบบฝังใต้เคาน์เตอร์) 300 1,300 1,600

ค่าติดตั้งโถปัสสาวะพร้อมฟลัชวาล์วแบบกดหรือเซนเซอร์
300 1,500 1,800

ค่าประเมินหน้างานก่อนติดตั้ง (Survey)
 • จำาเป็นสำาหรับสินค้าต่อไปนี้ : ตู้อาบน้ำา อ่างอาบน้ำาระบบ สุขภัณฑ์อัจฉริยะ  
   และงานที่เกี่ยวเนื่องกับผนังหรือฝ้าเพดาน
 • หากลูกค้าซื้อสินค้าโคห์เลอร์แล้ว สามารถแสดงใบเสร็จเพื่อใช้สิทธิ์ประเมินหน้างานได้ฟรี
 • หลังการประเมิน หากเลือกใช้บริการติดตั้งของโคห์เลอร์ สามารถแสดงใบเสร็จค่าประเมิน 
   เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าติดตั้งได้

300 200 500

* หมายเหต ุ:  1. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวม VAT  
                 2. ค่าบริการข้างต้นสำาหรับทั่วประเทศ ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  
                 3. ค่าบริการดังกล่าวสำาหรับสินค้าโคห์เลอร์ สุขภัณฑ์กะรัต และสินค้าแองเกิลฟิลด์

สุขภัณฑ์อัจฉริยะ / สุขภัณฑ์ / อ่างล้างหน้า
ค่าบริการติดตั้งและบำารุงรักษา

รายการ
Charging price

ค่าเดินทาง ค่าบริการ ราคารวม

ค่าซ่อมก๊อกน้ำา
300 300 600

ค่าบริการติดตั้งก๊อกน้ำา / อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำา (ทั้งห้องน้ำาและห้องครัว)
 • แบบธรรมดา ไม่มีไฟฟ้า (รวมติดตั้งสะดืออ่างกับชุดท่อน้ำาทิ้ง)
 • แบบใช้ไฟฟ้า (มีเซ็นเซอร์)

300
300

500
600

800
900

ค่าติดตั้งฝักบัว (เปลี่ยน Shower head / rain shower แบบก้านแข็ง ที่ไม่มีงานแก้ไขท่อ)

300 400 700

ค่าติดตั้ง Shower Valve แบบ Exposed wall-mount

300 700 1,000

ค่าประเมินหน้างานก่อนติดตั้ง (Survey)
 • หากลูกค้าซื้อสินค้าโคห์เลอร์แล้ว สามารถแสดงใบเสร็จเพื่อใช้สิทธิ์ประเมินหน้างานได้ฟรี
 • หลังการประเมิน หากเลือกใช้บริการติดตั้งของโคห์เลอร์ สามารถแสดงใบเสร็จค่าประเมิน 
   เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าติดตั้งได้

300 200 500

* หมายเหต ุ:  1. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวม VAT  
                 2. ค่าบริการข้างต้นสำาหรับทั่วประเทศ ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  
                 3. ค่าบริการดังกล่าวสำาหรับสินค้าโคห์เลอร์ สุขภัณฑ์กะรัต และสินค้าแองเกิลฟิลด์
                 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำาหรับการติดอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำาได้ที่ KOHLER Service solution ตามรายละเอียดก่อนหน้า

ก๊อกน้ำา / ฝักบัว / วาล์วเปิด-ปิดน้ำา
ค่าบริการติดตั้งและบำารุงรักษา

เลื่อนลง

บริการติดตั้งและบำารุงรักษาโดยช่างมืออาชีพจากโคห์เลอร์



รายการ
Charging price

ค่าเดินทาง ค่าบริการ ราคารวม

ค่าซ่อมอ่างอาบน้ำา
300 700 1,000

ค่าติดตั้งอ่างอาบน้ำา
 • แบบธรรมดา ไม่มีไฟฟ้า 
   (รวมประกอบชุดท่อน้ำาทิ้ง + รวมวัสดุรองรับขาอ่าง เช่น อิฐบล็อก, อิฐตัวหนอน)
 • แบบระบบ
   (รวมประกอบชุดท่อน้ำาทิ้ง + รวมวัสดุรองรับขาอ่าง และเชื่อมต่อสายไฟ)

300

300

1,300

3,700

1,600

4,000

ค่าติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำาและตู้อาบน้ำาต่อชุด 
 (เฉพาะรุ่นขนาดมาตรฐาน NATEO, ODEON, และ PARALLEL)
 (ราคาดังกล่าวสำาหรับ 2 ชุดแรก ชุดถัดไปคิดราคาชุดละ 1,500 บาท)

300 2,900 3,200

ค่าติดตั้งฉากอาบน้ำาและตู้อาบน้ำา แบบ “ขนาดตามสั่ง “
 (ยกเว้นรุ่น NATEO, ODEON, และ PARALLEL)
 (ราคาดังกล่าวสำาหรับ 2 ชุดแรก ชุดถัดไปคิดราคาชุดละ 2,500 บาท)

300 4,000 4,300

ค่าประเมินหน้างานก่อนติดตั้ง (Survey)
 • จำาเป็นสำาหรับสินค้าต่อไปนี้ : ตู้อาบน้ำา อ่างอาบน้ำาระบบ สุขภัณฑ์อัจฉริยะ  
   และงานที่เกี่ยวเนื่องกับผนังหรือฝ้าเพดาน
 • หากลูกค้าซื้อสินค้าโคห์เลอร์แล้ว สามารถแสดงใบเสร็จเพื่อใช้สิทธิ์ประเมินหน้างานได้ฟรี
 • หลังการประเมิน หากเลือกใช้บริการติดตั้งของโคห์เลอร์ สามารถแสดงใบเสร็จค่าประเมิน 
   เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าติดตั้งได้

300 200 500

* หมายเหต ุ:  1. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวม VAT  
                 2. ค่าบริการข้างต้นสำาหรับทั่วประเทศ ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  
                 3. ค่าบริการดังกล่าวสำาหรับสินค้าโคห์เลอร์ สุขภัณฑ์กะรัต และสินค้าแองเกิลฟิลด์

รายการ
Charging price

ค่าเดินทาง ค่าบริการ ราคารวม

ค่าติดตั้งตู้เฟอร์นิเจอร์อ่างล้างหน้า (ไม่รวมค่ารื้อถอนตู้เดิม)
300 1,200 1,500

ค่าติดตั้งตู้กระจก (Mirror Cabinet)
 • แบบไม่มีไฟฟ้า
 • แบบมีไฟฟ้า

300
300

800
1,400

1,100
1,700

ค่าประเมินหน้างานก่อนติดตั้ง (Survey)
 • หากลูกค้าซื้อสินค้าโคห์เลอร์แล้ว สามารถแสดงใบเสร็จเพื่อใช้สิทธิ์ประเมินหน้างานได้ฟรี
 • หลังการประเมิน หากเลือกใช้บริการติดตั้งของโคห์เลอร์ สามารถแสดงใบเสร็จค่าประเมิน 
   เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าติดตั้งได้

300 200 500

รายการ
Charging price

ค่าเดินทาง ค่าบริการ ราคารวม

ค่าติดตั้งอ่างล้างจาน
 • แบบสแตนเลสสตีล
 • แบบเหล็กหล่อ หรือคอมโพสิท

300
300

1,000
1,700

1,300
2,000

ค่าประเมินหน้างานก่อนติดตั้ง (Survey)
  • หากลูกค้าซื้อสินค้าโคห์เลอร์แล้ว สามารถแสดงใบเสร็จเพื่อใช้สิทธิ์ประเมินหน้างานได้ฟรี
 • หลังการประเมิน หากเลือกใช้บริการติดตั้งของโคห์เลอร์ สามารถแสดงใบเสร็จค่าประเมิน 
   เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าติดตั้งได้

300 200 500

* หมายเหต ุ:  1. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวม VAT  
                 2. ค่าบริการข้างต้นสำาหรับทั่วประเทศ ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  
                 3. ค่าบริการดังกล่าวสำาหรับสินค้าโคห์เลอร์ สุขภัณฑ์กะรัต และสินค้าแองเกิลฟิลด์
                 4. อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีติดตั้งแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @kohlerthailand

เฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำา - ตู้กระจก
ค่าบริการติดตั้งและบำารุงรักษา

อ่างอาบน้ำาและฉากกั้นอาบน้ำา

ค่าบริการติดตั้งและบำารุงรักษา

อ่างล้างจาน
ค่าบริการติดตั้งและบำารุงรักษา

เลื่อนลง



รายการ
Charging price

ค่าเดินทาง ค่าบริการ ราคารวม

ค่าติดตั้งเครื่องทำาน้ำาอุ่น / น้ำาร้อน แองเกิลฟิลด์
 • ติดตั้งโดยต่อจากสายไฟเดิมที่มีอยู่
 • ติดตั้งโดยเดินสายไฟใหม่ / ย้ายตำาแหน่งติดตั้งใหม่
   *กรณีเดินสายไฟใหม่ รวมอุปกรณ์ดังนี้ : สายไฟ THW พร้อมกราวด์ ไม่เกิน 4 เมตร  
     และเบรกเกอร์ 32A ตามกำาหนดของบริษัทฯ ไม่มีการเดินสายไฟฝังผนังและ 
     ไม่มีงานฝ้าเพดาน

300
300

400
1,200

700
1,500

ค่าประเมินหน้างานก่อนติดตั้ง (Survey)
 • หากลูกค้าซื้อสินค้าโคห์เลอร์แล้ว สามารถแสดงใบเสร็จเพื่อใช้สิทธิ์ประเมินหน้างานได้ฟรี
 • หลังการประเมิน หากเลือกใช้บริการติดตั้งของโคห์เลอร์ สามารถแสดงใบเสร็จค่าประเมิน 
   เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าติดตั้งได้

300 200 500

* หมายเหต ุ:  1. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวม VAT  
                 2. ค่าบริการข้างต้นสำาหรับทั่วประเทศ ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  
                 3. ค่าบริการดังกล่าวสำาหรับสินค้าโคห์เลอร์ สุขภัณฑ์กะรัต และสินค้าแองเกิลฟิลด์
                 4. กรณีที่หน้างานไม่มีการเดินสายกราวด์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากต้องการติดเบรกเกอร์ ELCB

เครื่องทำาน้ำาอุ่นแองเกิลฟิลด์

ค่าบริการติดตั้งและบำารุงรักษา

ค่าติดตั้งและบำารุงรักษาได้ที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Join kohlerthailand
on LINE@

LINE : @kohlerthailand

บริการติดตั้งและบำารุงรักษาโดยช่างมืออาชีพจากโคห์เลอร์


