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FRP Stair Tread Nosing Step Cover  

แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิว้แผงครอบบันได 

 

  



Email: MKT@CHANCON.CO.TH NCON.CO.TH 

Line iD: @ChanCon @ChanCon
Sales Contact : 061 647 0184-6 1 647 0184-6 

No                   Description 
                  รายการ  Qty 1-50ม. Qty > 50ม.

FRP Stair Tread Nosing  Cover , Anti‐SlipSheet  Food Vinyl Resin Grade, Sand Coated Surface 
แผน่ปิดจมกูบนัได แผน่ปพูนืปิดผวิกนัลนืไฟเบอรก์ลา๊ส ไวนลิฟู๊ ดเกรด ผวิเม็ดทรายกนัลนื

แผน่ปิดจมกูขอบมมุควิ ใชส้ําหรบัปิดเฉพาะจมกูบนัได
1a Nosing Cover 50x25mm Thick 3.2mm (จมกูบนัไดไฟเบอร)์ ยาว 1 เมตร 640 600

1b Nosing Cover 50x25mm Thick 3.2mm (จมกูบนัไดไฟเบอร)์ ยาว 4 เมตร 2,500 2,400
2a Nosing Cover 70x30mm  Thick 4.0mm (จมกูบนัไดไฟเบอร)์ ยาว 1 เมตร 1,050 1,000

2b Nosing Cover 70x30mm  Thick 4.0mm (จมกูบนัไดไฟเบอร)์ ยาว 4 เมตร 4,000 3,800

แผน่ปิดจมกูและแผน่ลกูนอนบนัได  ใชปิ้ดทงัจมกูและแผน่ดา้นบนบนัได
3 Stair Cover Width 250mm Nose 40mm Thick 3.2 mm (แผงครอบบนัได) 2,500 2,400

4 Stair Cover Width 300mm Nose 40mm Thick 3.2 mm (แผงครอบบนัได) 3,000 2,900

5 Stair Cover Width 345mm Nose 55mm Thick 4.0 mm (แผงครอบบนัได) 3,600 3,500

Qty 1-50ม. Qty > 50ม.

แผน่ปพูนืปิดผวิกนัลนื (สงัตดัตามขนาด)  ใชปิ้ดผวิรองพนืกนัลนื ไมม่จีมกูบนัได
6 FRP Sheet Cover Thick 4mm  แผน่กนัลนืหนา้กวา้ง 50 mm. 600 580
7 FRP Sheet Cover Thick 4mm  แผน่กนัลนืหนา้กวา้ง 100 mm.  1,200 1,150
8 FRP Sheet Cover Thick 4mm  แผน่กนัลนืหนา้กวา้ง 150 mm.  1,800 1,700
9 FRP Sheet Cover Thick 4mm  แผน่กนัลนืหนา้กวา้ง 200 mm.  2,400 2,300
10 FRP Sheet Cover Thick 4mm  แผน่กนัลนืหนา้กวา้ง 250 mm.  3,000 2,900
11 FRP Sheet Cover Thick 4mm  แผน่กนัลนืหนา้กวา้ง 300 mm.  3,600 3,500

12 FRP Sheet Cover  Thick 4mm  Price/Sqm.  (ราคา ตอ่ ตารางเมตร)
13 FRP Sheet Cover Thick 4mm. แผน่มาตรฐาน 1400x4000mm. 

     หมายเหตุ:   กรณีสงัตัดเป็นขนาดพิเศษ คิดค่าตัดเพ ิม 15% จากยอดรวมทงัหมด 

ราคาปลกี-สง่/เมตร

12,000

42,000

ลาํดบั

  คณุสมบตัขิองแผน่ปิดจมกูขอบมมุควิแผงครอบบนัไดกนัลนืไฟเบอรก์ลา๊ส
 1) ใชสํ้าหรับปิดคลมุแผน่ขนับันได ชว่ยป้องกนัการลนืไถลหกลม้ เสรมิความแข็งแรงและเพมิคณุคา่พนืบันไดใ้หส้วยงาม
  2) สงัผลติตัดจากแผน่มาตรฐานไดท้กุขนาด (Tailor Made) รับสนิคา้ไดทั้นทภีายใน 2‐3 วัน / Delivery in 2‐3 days

  3) ไมเ่ป็นสนมิผกุรอ่นตลอดอายกุารใชง้าน ทนสารเคมี และความรอ้นไดด้มีาก  / Corrosion Chimical Resistance
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FRP Stair Tread Nosing Step Cover แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิว้แผงครอบบันได 
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แผ่นครอบบันได Stair Cover ใช้ปิดท้ังจมูกและแผ่นด้านบนบันได
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FRP Non‐slip Anti‐Skid Sand Surface Sheet แผ่นปูพืน้กันล่ืนไฟเบอร์กล๊าส  

 
FRP Outdoor Non‐slip Sand Surface Sheet Floor แผน่ปูพ้ืนกนัล่ืนไฟเบอร์กล๊าส ใชเ้ป็นแผน่ปิดผวิรองพ้ืนกนัล่ืนไม่มีจมูกบนัได  
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เหมาะท้ังภายในและภายนอกอาคารทนทุกสภาพแวดล้อม FRP HEAVY DUTY STAIR 

TREAD NOSING STEP COVER PROTECTOR : FRP FIBREGLASS ANTI‐SLIP GRITTED SOLID 

PLATE FLAT SHEETING FLOOR  

แผน่ครอบปิดจมูกบนัไดกนัล่ืนหรือแผน่ปิดผวิทางเดินกนัล่ืนไฟเบอร์กลา๊สสะทอ้นแสง มีนํ้าหนกัเบา 

แขง็แรงทนทาน สาํหรับใชเ้พิ่มความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน มีลกัษณะสะทอ้นแสง สีเหลือง จึงทาํใหเ้ห็นได้

ชดัเจน ทั้งกลางวนั และ กลางคืน วสัดุแขง็แรงทนทานต่อทั้งสารเคมีและแสงแดด อายกุารใชง้านกวา่ 30 ปี พื้นผวิ

และเน้ือวสัดุไฟเบอร์กลา๊สมีความเหนียวและเป็นเมด็ทรายหยาบเพื่อใหก้นัล่ืนหกลม้ แมใ้ชใ้นพื้นโรงงานท่ีเปียกช้ืน

หรือมีนํ้ามนัหล่อล่ืนอยู ่กย็งัไม่ล่ืนหกลม้ เป็นวสัดุท่ีออกแบบมากนัล่ืนแขง็แรงทนทานชนิดปลอดภยัสูง  

ติดตั้งได้ง่าย โดยหากติดบนพื้นผวิเรียบ เช่น แผน่เหลก็เชค็เกอร์เพลทหรืออลูมิเนียมตาไก่(Checker Plate) 

หรือ ติดตั้งบนผวิของพื้นปูนฉาบเรียบ สามารถใชก้าวยางหรือซิลิโคนติดตั้งได ้ 

แต่หาก แผน่พื้นเป็นช่องรู เช่น ขั้นตะแกรงบนัไดโลหะ หรือแผน่พื้นตะแกรงเหลก็เจาะรู ตะแกรงเหลก็ไวร์เมช 

(Wire Mesh) ติดตั้งง่ายๆโดยเจาะแลว้ยดึสกรูน๊อตไดท้นัที  

 

คุณสมบัตพิเิศษของ แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิว้แผงครอบบันไดกันล่ืนไฟเบอร์กล๊าส 
แผ่นปิดผวิปูพืน้กันล่ืนไฟเบอร์กล๊าส FRP non-skid Gritted Flat 

Sheeting Plate - Stair Tread Nosing Step Cover Properties   

Outdoor Heavy Duty anti slip FRP Stair Tread Nosing Gritted Sheeting flat solid 

plate floor Specification คุณสมบติัของ แผน่กนัล่ืนปิดผวิทางเดิน แผน่ปิดจมูกขอบมุมค้ิวแผงครอบบนัได

กนัล่ืนเรืองแสงไฟเบอร์กลา๊ส รุ่นเฮฟวีดิ่วต้ี 

1. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector (แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิว้แผงครอบบันได) : มี

ใหเ้ลือกใชส้องแบบ คือ ปิดคลุมเฉพาะส่วนของจมูกบนัไดเท่านั้น(Nosing Cover) หรือปิดคลุมจมูกบนัไดรวมถึง

ลูกนอนขั้นบนัได(Stair Cover) ช่วยป้องกนัการล่ืนไถลหกลม้ เสริมความแขง็แรงและเพ่ิมคุณค่าพ้ืนท่ีใหแ้ขง็แรง

ปลอดภยัสวยงาม   
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2. FRP Anti‐Slip Gritted Plate Sheeting (แผ่นปูพืน้ปิดผวิกันล่ืนไฟเบอร์กล๊าส)    เป็นแผน่ปิดผิวกนั

ล่ืน แผน่เตม็ใหญ่สุดขนาด 1.4x4.0  เมตร  สัง่ตดัไดต้ามขนาดพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการกนัล่ืน ทางเดิน หนา้แท่นวางเคร่ืองจกัร 

พ้ืนผิวท่ีมีความมนัเงาหรือบริเวณท่ีเปียกช้ืน  ยอ่มมีความเส่ียงสูงท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย  โดยเฉพาะพ้ืนหอ้งนํ้าเป็น

สถานท่ีท่ีตอ้งเปียกนํ้าอยูเ่สมอๆ  ตา้นเช้ือราและแบคทีเรีย  เช่น ตดัเป็นขนาด 10x100cm.,  15x200cm.,  20x400cm., 

25x140cm, 50x140cm. or 100x140cm., etc. 

 

3. Sand Coated Surface: ผิวเคลอืบเม็ดทรายละเอ ียดป้องกนัการกันลืนไถลหกล้ม anti‐slip ผิวไม่

ล่ืนแมเ้ปียกนํ้าหรือนํ้ามนั ตลอดอายกุารใชง้าน ถูกพฒันาสาํหรับใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร มีสารต่อตา้นจุลินทรีย ์ ยบัย ั้ง

การเติบโตของแบคทีเรียบนพ้ืนผิวของตะแกรง รวมไปถึงสารกดักร่อนท่ีมกัจะพบเจอในอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม แนะนาํใหใ้ชส้าํหรับพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงจากการเกิดไฟ ทาํมาจากเรซ่ินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดควนั และมีอตัราการเกิด

ประกายไฟตํ่า เหมาะสาํหรับอุโมงค ์นอกชายฝ่ัง ขนส่งมวลชน และพื้นท่ีปิดอ่ืนๆ  

4.  Standard  Color:  Grey  and  Yellow  or  special  color  order  (สีเทาจมูกเหลืองเป็นสี

มาตรฐาน) สีอ่ืนๆสามารถสัง่ทาํไดโ้ดยมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม โปรดสอบถามเพ่ิมเติม   

5. Standard Length 4 Meters: Cut to any size (Tailor made) สามารถสัง่ตดัไดทุ้กขนาด 

เพ่ือใหเ้ขา้กบัขนาดของพ้ืนท่ี หรือขั้นบนัไดเดิมท่ีมีอยู ่ สัง่ตดัขนาดท่ีตอ้งการตามความกวา้งยาวของขั้นบนัได เช่น 

50cm, 70cm. or 100cm.    

6. Easy to Installation and good look: ตดิตังงา่ย นาํหนักเบา ใชส้าํหรับปิดคลุมแผน่ขั้นบนัได ช่วย

ป้องกนัการล่ืนไถลหกลม้ สามารถดดัโคง้ใหเ้ขา้กบัผิวเรียบหรือพ้ืนผิวโก่งงอ เช่นสะพานโคง้ ช่วยเสริมความแขง็แรงและ

เพ่ิมคุณค่าพ้ืนบนัได หรือพ้ืนทางเดินใหดู้ดีสวยงาม วิธีติดตั้ง หากเป็นพ้ืนปูนหรือพ้ืนผิวเรียบ สามารถใชก้าวยางติดตั้งได ้

แต่หากเป็นบนัไดโลหะหรือพ้ืนเป็นช่องรูตะแกรง สามารถเจาะแลว้ยดึสกรูน๊อตได ้   
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7. Corrosion chemical Resistance: ไม่เป็นสนิมผุกร ่อนตลอดอายุการใช้งาน  ทนสารเคมี และความ

ร้อนไดดี้มาก ทนต่อสารทาํละลาย โดดเด่นทางดา้นความทนทานในสถานการณ์ท่ีง่ายต่อการสึกกร่อน สามารถอยูใ่น

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นกรดสูง เช่น นํ้ามนั นํ้ามนัเคร่ือง กรด ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม เหมาะสาํหรับใชง้านในสภาวะท่ีตอ้งการความ

ทนทานสูง โรงงานผลิตท่ีมีสารเคมีระเหย ในพ้ืนท่ีการทาํงานในทะเลหรือตามแนวชายฝ่ัง   

8.  Food Vinyl  Resing Grade:  ทาํมาจากเรซนิไวนิลคุณภาพสูงสุด ท่ีถูกคิดคน้มาจากสูตรพิเศษเพ่ือให้

สามารถใชใ้นโรงงานอาหาร ไม่เป็นพิษกบัส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยคุณสมบติัท่ีกนัการกดักร่อนท่ีมกัจะพบเจอในอุตสาหกรรม

เคมี และการจดัการนํ้าเสีย เพ่ือป้องกนัการกดักร่อนในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการกดักร่อนสูงเกินกวา่ท่ีแผน่ครอบ 

Fiberglass ทัว่ๆไปสามารถทนได ้ 

9. Delivery in 2‐3 days : มีสต๊อคพร้อมขาย รุ่นมาตรฐานสามารถรับสินคา้ไดท้นัที แต่ถา้เป็นขนาดสัง่ตดัสัง่

ผลิต สามารถรับสินคา้ไดภ้ายใน 2‐3 วนั    

10) ความหมายของแผ่นจมูก แผ่นครอบบันได และแผงกันล่ืน : Nosing Cover  ใช้สําหรับปิดเฉพาะจมูก

บันได || Stair Cover ใช้ปิดท้ังจมูกและแผ่นด้านบนบันได || Sheet Cover ใช้เป็นแผ่นปิดผวิรองพืน้

กันล่ืน ไม่มีจมูก  
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DIMENSION AND APPLICATION OF FRP STAIR 
TREAD NOSING STEP COVER : FRP FIBREGLASS 
ANTI-SLIP GRITTED SHEETING FLOOR  
สเปคขนาด แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิว้แผงครอบบันไดรุ่นรับแรงเสียด
สีสูง แผ่นปูพื้นปิดผิวกันล่ืนไฟเบอร์กล๊าสเฮฟวี่ดิวตี ้
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แผน่ปิดจมกูขอบมมุคิ>ว ใชสํ้าหรับปิดเฉพาะจมกูบนัได (ผวิเม็ดทรายป้องกนัการหกลม้) 

 

FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector 

1.Nosing Cover 50 x 25 mm. Thick 3.2 mm. 

จมกูบันไดไฟเบอร ์

ขนาด 50 x 25 มม. 

หนา 3.2 มม. 

วสัดทุดแทนแผน่เทปกนัลืYน 
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แผน่ปิดจมกูขอบมมุคิ>ว ใชสํ้าหรับปิดเฉพาะจมกูบนัได (ผวิเม็ดทรายป้องกนัการหกลม้) 

 

FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector 

2.Nosing Cover 70 x 30 mm. Thick 4 mm. 

จมกูบันไดไฟเบอร ์

ขนาด 50 x 25 มม. 

หนา 3.2 มม. 

วสัดทุดแทนแผน่เทปกนัลืYน 
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(แผน่ปิดจมกูและแผน่ลกูนอนบันได ใชปิ้ดทั>งจมกูและแผน่ดา้นบนบันได) 

 

FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector 

3. Stair Cover Width 250 mm. Nose 40 mm. Thick 3.2 mm. 

แผน่ปิดจมกูและแผน่ลกูนอนบันได 

ขนาด 250 x 40 มม. 

หนา 3.2 มม. 

วสัดทุดแทนแผน่เทปกนัลืYน 
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(แผน่ปิดจมกูและแผน่ลกูนอนบันได ใชปิ้ดทั>งจมกูและแผน่ดา้นบนบันได) 

 

FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector 
4. Stair Cover Width 300 mm. Nose 40 mm. Thick 3.2 mm. 

แผน่ปิดจมกูและแผน่ลกูนอนบันได 

ขนาด 300 x 40 มม. 

หนา 3.2 มม. 

วสัดทุดแทนแผน่เทปกนัลืYน 
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(แผน่ปิดจมกูและแผน่ลกูนอนบันได ใชปิ้ดทั>งจมกูและแผน่ดา้นบนบันได) 

FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector 
5. Stair Cover Width 345 mm. Nose 55 mm. Thick 4.0 mm. 

แผน่ปิดจมกูและแผน่ลกูนอนบันได 

ขนาด 345 x 55 มม. 

หนา 4 มม. 

วสัดทุดแทนแผน่เทปกนัลืYน 
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แผน่ปพูื>นกนัลืYนไฟเบอรก์ลา๊สใชเ้ป็นแผน่ปิดผวิรองพื>นกนัลืYนไมม่จีมกูบันได 

FRP Sheet Cover Thick 4 mm. Width 50 mm. 

6. แผน่ปกูนัลื4น หนา 4 mm., หนา้กวา้ง 50 mm. 

6/15 www.chancon.co.th      Line id: @GratingThai Page 79 of 95



CHANCON CO., LTD.   No. 199 Takham Road,  Samaedum,  Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand 
Tel:024510780-1 Fax:024510786 Email: MKT@CHANCON.CO.TH Line: @iChancon www.CHANCON.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

แผน่ปพูื>นกนัลืYนไฟเบอรก์ลา๊สใชเ้ป็นแผน่ปิดผวิรองพื>นกนัลืYนไมม่จีมกูบันได 

FRP Sheet Cover Thick 4 mm. Width 100 mm. 

7. แผน่ปกูนัลื4น หนา 4 mm., หนา้กวา้ง 100 mm. 
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แผน่ปพูื>นกนัลืYนไฟเบอรก์ลา๊สใชเ้ป็นแผน่ปิดผวิรองพื>นกนัลืYนไมม่จีมกูบันได 

FRP Sheet Cover Thick 4 mm. Width 200 mm. 

8. แผน่ปกูนัลื4น หนา 4 mm., หนา้กวา้ง 200 mm. 
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แผน่ปพูื>นกนัลืYนไฟเบอรก์ลา๊สใชเ้ป็นแผน่ปิดผวิรองพื>นกนัลืYนไมม่จีมกูบันได 

FRP Sheet Cover Thick 4 mm. Width 350 mm. 

9. แผน่ปกูนัลื4น หนา 4 mm., หนา้กวา้ง 350 mm. 

6/15 www.chancon.co.th      Line id: @GratingThai Page 82 of 95



CHANCON CO., LTD.   No. 199 Takham Road,  Samaedum,  Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand 
Tel:024510780-1 Fax:024510786 Email: MKT@CHANCON.CO.TH Line: @iChancon www.CHANCON.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

แผน่ปพูื>นกนัลืYนไฟเบอรก์ลา๊สใชเ้ป็นแผน่ปิดผวิรองพื>นกนัลืYนไมม่จีมกูบันได 

FRP Sheet Cover Thick 4 mm. : 1 Sqm. 

13. แผน่ปกูนัลื4น หนา 4 mm., ขนาด 1 ตรม. 

1000 mm. 
1

0
0

0
 m

m
. 
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แผน่ปพูื>นกนัลืYนไฟเบอรก์ลา๊สใชเ้ป็นแผน่ปิดผวิรองพื>นกนัลืYนไมม่จีมกูบันได 

14. FRP Sheet Cover Thick 4 mm. 

Standard Size : 1400 x 4000 mm. 

1400 mm. 
4

0
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0
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m
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HOW TO INSTALLATION OF FRP STAIR TREAD 
ABRASIVE NOSING STEP COVER    
วิธีการติดตั้ง แผ่นปูพื้นกันล่ืนไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปิด
จมูกขอบมุมคิว้แผงครอบบันไดเหล็กกันล่ืนเรืองแสง 
  

   

วธีิการติดตั้งแผน่ปูพื้นกนัล่ืนไฟเบอร์กล๊าส หรือแผน่ปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบนัไดเหลก็ ข้ึนอยูก่บัพื้นผวิ
วา่เป็นแผน่ขั้นบนัไดเหลก็ แผน่ไม ้พลาสติค กระเบ้ืองเซรามิค หรือพื้นปูนคอนกรีต เป็นผวิแบบเรียบหรือ
ขรุขระหรือมีช่องรูเช่นเป็นตะแกรงขั้นบนัได   โดยหากเป็นพ้ืนปูนหรือพื้นผวิเรียบ สามารถใชก้าวยาแนวหรือ
ปูนคอนกรีตติดตั้งได ้แต่หากเป็นขั้นบนัไดโลหะหรือพื้นเป็นช่องรูตะแกรง สามารถเจาะแลว้ยงิดว้ยรีเวต็หรือ
ยดึสกรูน๊อตได ้  โดยทัว่ไปแลว้ สามารถเลือกวิธีการยดึแผน่กนัล่ืนกบัพ้ืนหรือขั้นบนัได ไดด้งัน้ี  
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1. การเจาะแผ่นกันล่ืนปิดจมูกครอบบันไดไฟเบอร์กล๊าส โดยฝังพกุขนัยดึ
ด้วยสกรูน็อต     Screw Bolt-Nut Steel Grate Lock Fixing Method  

    Our anti-slip step covers, plates, treads and walkway panels 
provide slip-resistance and durability on surfaces such as inclines, 
ramps, and stairs. แผน่กนัล่ืนปิดผวิปูพื้นเทปตีเส้นเรืองแสงกั้นเขตจมูกขอบมุมค้ิวแผงครอบ
บนัได ใชติ้ดผวิเพื่อกนัล่ืนในทุกพื้นท่ี เช่น บนัได ทางข้ึนลงลาดชนั ทางเดินระหวา่งตึกท่ีมีโอกาสล่ืน
ลม้ พื้นท่ีทางเดินเปียกช้ืนบ่อยๆ ในหอ้งนํ้า ในสวนกนัล่ืนภายนอก  
 

    
 

 
 
 

- Can be walked on immediately with minimal lost time and work 
stoppages แผน่กนัล่ืนไฟเบอร์กลาส ออกแบบมาใหใ้ชง้านไดท้นัที สาํเร็จรูป หลงัติดตั้งกใ็ชง้านไดดี้ 
ทนัที ไม่ตอ้งเสียเวลารอ เน่ืองจากสีและแผน่ทาํสาํเร็จจากโรงงาน  
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- Lightweight and ideal for use on structurally sound flooring and 
steps. นํ้าหนกัเบา สวยงาม ทนทาน ดีไซนอ์อกแบบมาลงตวักบัทุกงานสถาปัตยกรรม  
- Durable FRP base that resists warping, stretching and swelling. แผน่
ครอบบนัไดไฟเบอร์กลาส ถือเป็นวสัดุท่ีแขง็แรงคงทนทุกสภาพแวดลอ้มสูงสุด ไม่วา่จะแช่นํ้าทะเล พื้นท่ีมี
สารเคมีกดักร่อน ไม่ผกุร่อน บวมนํ้า ยดึหรือหดตวั เหมือนเทปกนัล่ืน ยางหรือวสัดุอ่ืนใด  
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2. การยดึตดิแผ่นปูพืน้กันล่ืนไฟเบอร์กล๊าส ด้วยปูนกาวซีเมนต์     FRP 
Anti-Slip Gr itted Plate Sheeting Installation  
 
การยดึติดแผน่กนัล่ืนไฟเบอร์กลา๊ส โดยใชปู้นกาว หรือ กาวซีเมนต ์โดยคุณสมบติัของกาวซีเมนตแ์ละปูนกาว จะผสมสารยดึ
เกาะ ซ่ึงมีหนา้ท่ียดึประสานระหวา่งพื้นผวิกบัแผน่กนัล่ืนไดดี้มาก ปูนกาวประกอบดว้ย ปูน ทราย กาว(สารเพิ่มการยดึเกาะ) 
และ สารเติมแต่งอ่ืนๆ ปูนกาวมีการยดึเกาะกบัพื้นผวิไดดี้กวา่การปูกระเบ้ืองแบบเก่า ท่ีใช ้ปูนทราย หรือ ปูนดาํในการปู ไม่
จาํเป็นตอ้งนาํกระเบ้ืองแช่นํ้าก่อนการปู  

 

 
เร่ิมจากออกแบบ ตาํแหน่งท่ีติดแผน่กนัล่ืนใหส้วยงามลงตวั แลว้เร่ิมติดปูนกาวระหวา่งแผน่กนัล่ืนกบัพ้ืน จากนั้นรอแผน่
กนัล่ืนแหง้สนิท ใหใ้ชเ้ทปกระดาษกาวติดก่อนเคลือบปูพ้ืนรอบๆ เพ่ือป้องกนัคราบปูนเลอะเทอะสกปรก  
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ตกแต่งพ้ืนผิวดว้ยการขดัมนัโดยทาํเป็นพ้ืนลอ๊ฟท ์แต่ไม่ล่ืนโดยใชแ้ผน่ปูพ้ืนกนัล่ืน สลบัเวน้ระยะเพ้ือใหมี้ความ
สวยงามและปลอดภยักนัล่ืนไดดี้  
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Durable FRP base that resists warping, stretching and swelling. แผน่ครอบบนัไดไฟเบอร์กลาส 
ถือเป็นวสัดุท่ีแขง็แรงคงทนทุกสภาพแวดลอ้มสูงสุด ไม่วา่จะแช่นํ้าทะเล พื้นท่ีมีสารเคมีกดักร่อน ไม่ผกุร่อน บวมนํ้า ยดึหรือหด
ตวั เหมือนเทปกนัล่ืน ยางหรือวสัดุอ่ืนใด Resistant to salt and salt water ทนทานแมใ้ชแ้ช่ในแม่นํ้าลาํคลอง นํ้า
ทะเลเคม็ ทาํบนัไดข้ึนลงท่ีแท่นขดุเจาะนํ้ามนั ไม่เป็นสนิมผกุร่อน Superior gritted anti-slip surface 
available in coarse, medium and fine textures. ออกแบบใหมี้ผวิเมด็ทรายหยาบกนัล่ืนแขง็แรงเหนียว
แน่น ไม่สึกกร่อนง่าย เหมือนแผน่ยางรองทัว่ไป หรือแผน่เทปกนัล่ืน ท่ีใชไ้ปไม่นานผวิกนัล่ืนกสึ็กกร่อนหลุดร่อนง่าย  
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3. วธีิการยดึตดิแผ่นจมูกบันได และแผ่นปูพืน้กันล่ืนไฟเบอร์กล๊าส ด้วยปืนยงิกาว
ซิลิโคน    FRP Anti-Slip Gr itted Plate Sheeting and Nosing Cover  Installation   

 

   กาวซิลิโคน(Silicone) คือ กาวท่ีมีส่วนผสมของสารเพอลิเมอร์ท่ีตา้นทานทั้งความร้อน 
ร่ัว ซึม ซ่ึงปัจจุบนัน้ีไดน้าํมาใชเ้ป็นวสัดุอุดประสานรอยต่อ รอยรั้าว ร่ัว ซึมในวงการก่อสร้าง
ไดเ้ป็นอยา่งดี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กาวซิลิโคนชนิดมีกรดและกาวซิลิโคนชนิดไม่มี
กรด ซ่ึงแต่ละชนิดกมี็ขอ้ดี-ขอ้ดอ้ย และเหมาะกบัพื้นผวิแตกต่างกนั ปัจจุบนักาวซิลิโคนมี
หลายสี อยา่งชนิดสีใสเหมาะกบังานกระจกทัว่ไป ชนิดสีขาวเหมาะสาํหรับงานสุขภณัฑ ์และ
ชนิดสีดาํจะเหมาะกบัพื้นผวิท่ีมีสีเขม้ๆ วสัดุท่ีเหมาะในการใชง้าน : กระจก กระเบ้ือง ปูน 

แกรนิต (ข้ึนอยูก่บัประเภทกาวซิลิโคน) การใชห้ลอดใหม่ใหท้าํการตดัท่ีปลายซิลิโคนโดยทาํมุม 45 องศา การหยดุยงิซิลิโคน 
ใหก้ดแทบ๊และดึงกา้นกดออกมา ( หา้มยงิกาวบนพรมเฟอร์นิเจอร์และเส้ือผา้ สามารถทาํความสะอาดดว้ยนํ้าและสบู่ )  

 

  
 
ทาํความสะอาดพ้ืนผวิทั้งท่ีจะติดตั้งก่อน จากนั้นใชปื้นยงิกาวซิลิโคนทาใหท้ัว่พื้นผวิ การเตรียมพื้นผวิ: พื้นผวิตอ้งแหง้ สะอาด 
ปราศจากฝุ่ น สี คราบนํ้ามนัหรือส่ิงสกปรก กรณีไม่ตอ้งการใหก้าวเลอะออกนอกบริเวณ ใหใ้ชเ้ทปกาวปิดขา้งแนวรอยต่อ เพื่อ
ไม่ใหมี้ส่วนเกินล่นเลอะออกแนวพื้นท่ียดึติด การใชง้าน ตดัปลายหลอดและปลายจุก (เฉียง 45 องศา) และสวมจุกเขา้กบั
หลอด ใชปื้นยงิกาวชนิดกา้นคู่หรือแบบอดัลม บีบกาวในร่องท่ีตอ้งการใหเ้ตม็ร่อง  
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ยดึติดช้ินงานเขา้กบัพ้ืนท่ีจริง เคาะจดัแนวประกบกนัใหแ้น่น ปาดเน้ือวสัดุใหเ้รียบ ภายใน 5 นาที หลงั
เสร็จการยดึติด ใหท้าํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทั้งหมด ดว้ยผา้แหง้ก่อนกาวจะแหง้ ส่วนเศษกาวท่ี
ตกคา้ง และแขง็ใหข้จดัออกโดยใชก้ารขดัถูหรือมีดขดูออก เช็ดทาํความสะอาดส่วนเกินดว้ยผา้หรือฟองนํ้า
ชุบนํ้าหมาด ลอกกระดาษกาวดา้นขา้งออก ก่อนซิลิโคนแหง้ตวั ท้ิงไว ้24-48 ชม. ก่อนใชง้าน  
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การยดึตดิแผ่นกันล่ืนไฟเบอร์กล๊าสบนพืน้ปูนคอนกรีตทางลาดชัน  

    Can be walked on immediately with minimal lost time and work stoppages แผน่กนั
ล่ืนไฟเบอร์กลาส ออกแบบมาใหใ้ชง้านไดท้นัที สาํเร็จรูป หลงัติดตั้งกใ็ชง้านไดดี้ ทนัที ไม่ตอ้งเสียเวลารอ เน่ืองจากสีและแผน่
ทาํสาํเร็จจากโรงงาน Suitable for concrete, wood, brick, stone and metal interior and 
exterior applications. แผน่กนัล่ืนบนัไดไฟเบอร์กลา๊สสะทอ้นแสง เหมาะสาํหรับใชติ้ดบนพื้นปูนคอนกรีต พื้นไม ้
พื้นอิฐซีเมนต ์พื้นหินอ่อน แกรนิต หรือแมก้ระทัง่ยดึติดบนพ้ืนตะแกรงเหลก็ ใชไ้ดท้ั้งภายในภายนอก เพราะทนแดด ฝน 
สารเคมี  
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ภาพหลงัติดตั้ง แสดงความหนา 4 มม. ของแผน่ปูพื้นกนัล่ืน ท่ีไม่เหมือนเทปกนัล่ืนทัว่ไปท่ีบางมาก และผลิตจากฟู๊ ดไวน่ิลเรซ่ิน 
ทาํใหแ้ขง็แรงทนทานใชง้านไดย้าวนานหลายสิบปี  
 

 
 
- Quick and easy installation in all weather conditions. ติดตั้งง่าย รวดเร็วในทุกสภาพอากาศ เพราะ
จะใชก้าว ซีเมนตย์ดึ หรือเจาะรูขนัสกรูยดึกท็าํไดส้ะดวก  
- Suitable for concrete, wood, brick, stone and metal interior and exterior 
applications. แผน่กนัล่ืนบนัไดไฟเบอร์กลา๊สสะทอ้นแสง เหมาะสาํหรับใชติ้ดบนพื้นปูนคอนกรีต พื้นไม ้พื้นอิฐซีเมนต ์
พื้นหินอ่อน แกรนิต หรือแมก้ระทัง่ยดึติดบนพ้ืนตะแกรงเหลก็ ใชไ้ดท้ั้งภายในภายนอก เพราะทนแดด ฝน สารเคมี  



www.chancon.co.th      Line id: @GratingThai      Tel. 02 451 0780‐1, 061 647 0184‐6     email: mkt@chancon.co.th     

- Easy to install - can be screwed into place or glued into place with a urethane / 
polyurethane adhesive. แผน่ปูกนัล่ืนไฟเบอร์กลา๊ส ยดึติดง่าย เจาะรูขนัสกรูกง่็าย ทากาวกส็ะดวก ใชง้านไดท้นัที
หลงัติดตั้งเสร็จ  Can be installed even in winter months using screws. แมใ้นหนา้ฝน ท่ีเปียกช้ืน 
หรือใตน้ํ้ า กส็ามารถติดแผน่ปูพื้นกนัล่ืนไฟเบอร์กลา๊สได ้โดยใชรี้เวต หรือขนัสกรูยดึติด  
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FRP Stair Tread Nosing Step Cover Applied for Steel Ladder Grating 

แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิว้แผงครอบบันได แผ่นกันล่ืนไฟเบอร์กล๊าส ตดิบนบันไดเหล็กตะแกรง 
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แผ่นปูพืน้กันล่ืนไฟเบอร์กล๊าส วางหน้าแท่นเคร่ืองจักร FRP Non‐slip surface plate 
แผน่ปูรองกนัล่ืนมีคุณสมบติัพิเศษ โครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลา๊สเคลือบเรซ่ิน พ้ืนผวิเมด็ทรายป้องกนัล่ืนไถล รับ
นํ้าหนกัไดสู้ง ทนต่อสารเคมีกรด‐ด่าง หรือตวัทาํละลาย เช่น นํ้ามนั นํ้ามนัเคร่ือง กรด ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม ปราศจากเช้ือ
แบคทีเรียและเช้ือรา ใชง้านทั้งภายในและภายนอกโรงงาน เหมาะสาํหรับใชง้านในสภาวะท่ีตอ้งการความทนทาน
สูง สาํหรับพ้ืนท่ีประเภทงานหนกั เช่น โรงงานอุตสาหกรรม,  เคาน์เตอร์บริการ หอ้งนํ้าสาธารณะ ทางเดิน บนัได
โรงงาน เป็นตน้ 
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ราคาตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพืน้ลายตีนเป็ด แผ่นปิดผวิกันล่ืน ส่ังตดั รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
(Rectangle)  FRP Grating Cutting to special size Quotation  

      
 

 

  จากตาราง ความหมายของตะแกรง(Grating) / ฝาปิดทึบ(TopCover) / แผ่นกันล่ืน(FRP Sheet) :  
  No.1,7 : ตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส หนา 25 มม. ช่องรู 38x38มม. แผน่มาตรฐาน 1.5 x 4 เมตร (Thick 25, mesh38x38mm)*  

  No.2,8 : ตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส หนา 38 มม. ช่องรู 38x38มม. แผน่มาตรฐาน 1.5 x 4 เมตร (Thick 38, mesh38x38mm)*  

  No.3,9 : ตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส หนา 50 มม. ช่องรู 50x50มม. แผน่มาตรฐาน 1.5 x 4 เมตร (Thick 50, mesh50x50mm)*  

  No.4,10 : มินิเมช็เกรตต้ิง หนา 25 มม. ช่องรู 19x19มม. แผน่มาตรฐานขนาด 1.2 x 4 เมตร (Thick 25, mesh19x19mm)  

  No.5,11 : ฝาบ่อปิดทึบลายตีนเป็ด หนา 29 มม. แผน่มาตรฐานขนาด 1.5 x 4 เมตร (Frp Checkered Plate Manhole Cover)*  

  No.6,12 : แผน่กนัล่ืนไฟเบอร์กลา๊ส หนา 4 มม. แผน่มาตรฐานขนาด 1.4 x 4 เมตร (Anti‐Slip FRP Walkway Ramp Panels)  

 

ราคาตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพืน้ลายตนีเป็น แผ่นปิดผวิกันล่ืน รูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส (Square)  FRP 
Grating Manhole Cover Cutting to special size Quotation  
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ตวัคลิปล็อคยดึ 
เหล็กแผ่นตะแกรง 
Grating Fixing Clips 
        #คลิปลอ็ค #คลิปยดึตะแกรงเหลก็ #ตวัลอ็คตะแกรงเหลก็ #ตวัลอ็คเหลก็ยดึแผงตะแกรง #ตวัลอ็คยดึแผงตะแกรงเหลก็ #ตวัลอ็ค

ยดึตะแกรง #ตวัลอ็คแผงตะแกรง #ตวัลอ็คตะแกรงทางเดิน #น็อตยดึต่อแผน่ตะแกรง #อุปกรณ์ตวัคลิปลอ็คยดึจบัแผน่ตะแกรง #ประกบั 

#ตวัลอ็คต่อ #ตวัยดึแขวน #ตวัรับเก่ียว #ท่ียดึแผงตะแกรงเหลก็  

        #GratingFixingClips #GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal 

#GratingAttachmentClips #SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock 

#GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSteelGrating  

    

      The Grating Clip grating fastener will suit grating bar widths and grating bar dept to ensure that most standard 

grating sections can be accommodated.  

 



Anchoring Devices Saddle Fixing Clip 

Clamp Lock Fastenal Fastener Bar 

Stainless‐Steel Grating อุปกรณ์ตวัคลิปลอ็ค

ยดึจบัแผน่ตะแกรงเหลก็ ประกบัฮุคท่ีจบัลอ็คชนิดแส

ตนเลส/เหลก็ทนสนิม  
 

 

              ชุดอุปกรณ์ตวัคลิปลอ็คยดึแผน่ตะแกรง มี 2 วสัดุ ไดแ้ก่ คลิปลอ็คชุบสงักะสีจุ่ม

ร้อนทนสนิม Hot Dip Galvanized Steel และ คลิปลอ็คแสตนเลสสตีลเกรด

สูง 316 (Stainless Steel SUS316) เน่ืองจากถูกออกแบบมาใหใ้ชพ้ื้นท่ี

ต่างกนั โดยส่วนมากแลว้คลิปลอ็กแสตนเลสใชส้าํหรับยดึแผน่ตะแกรงไฟ

เบอร์กลา๊สหรือแผน่งานแสตนเลส ส่วนตวัลอ็คท่ีทาํจากเหลก็ชุบซิงคอ์อกแบบมาให้

สาํหรับยดึแผน่ตะแกรงเหลก็เขา้กบัฐานรองตีนเป็ดดา้นล่าง โดยสามารถปรับระดบัแนว

การยดึได ้ทั้งสองแบบใชง้านคลา้ยๆกนั โดยลูกคา้สามารถเลือกแต่ละแบบใหเ้ขา้กบัช่อง

รูของตะแกรง (Mesh Size)ความสูง (Hight) และลกัษณะพื้นท่ีท่ีตอ้งการนาํแผน่

ตะแกรงไปติดตั้ง  
 

 

 

 

 

 



Email: MKT@CHANCON.CO.TH 

Line iD: @ChanCon
Sales Contact : 061-647 0184-6 

  

No. Description

รายการ Qty < 50 Qty > 50

 HDG Steel Saddle Clip Lock   วสัดเุป็นเหล็กชุบกลัวาไนซห์นา 75 ไมครอน
 คลปิล็อคเหล็กจุม่รอ้นกลัวาไนซ ์ยดึจบัแผงตะแกรงเหล็ก มฐีานตนีเป็ด
1 MClip-17: Hdg.Steel Grating Clip คลปิลอ๊คตนีเป็ด ใชก้บัชอ่งรู 30-50มม. 80    75    
2 MP-30 : Hdg. Steel Grating Clip Lock  คลปิลอ๊คตนีเป็ด ชอ่งรู 30มม. 80    75    
3 MP-40 : Hdg. Steel Grating Clip Lock  คลปิลอ๊คตนีเป็ด ชอ่งรู 40มม. 80    75    

4 LClip-10 : Hdg. Grating Clip Lock  คลปิลอ๊คตนีเป็ด ตวัแอล ล็อคทุกชอ่งรู 80    75    

5 CClip-25 : Hdg. Grating Clamp Lock  คลปิลอ๊คตะแกรงสูง 25มม รูปตวัซี 70    65    
6 CClip-40 : Hdg. Grating Clamp Lock  คลปิลอ๊คตะแกรงสูง 40มม รูปตวัซี 70    65    
7 CClip-50 : Hdg. Grating Clamp Lock  คลปิลอ๊คตะแกรงสูง 50มม รูปตวัซี 70    65    

8 M30-Clip : Hdg. Grating C-Clamp Lock  คลปิล็อคไม่มตีนีเป็ด ชอ่งรู 30มม. 50    45    
9 M40-Clip : Hdg. Grating C-Clamp Lock  คลปิล็อคไม่มตีนีเป็ด ชอ่งรู 40มม. 50    45    

 Stainless Steel (SUS316) Saddle Clip Lock   วสัดเุป็นแสตนเลสเกรด 316

 อปุกรณต์วัคลปิล็อคสแตนเลส ยดึจบัแผงตะแกรงไฟเบอรก์ลา๊ส Qty < 50 Qty > 50

11 SUS316 Mclip-17 : Stainless Clip  คลปิสแตนเลส ใชก้บัชอ่งรู 30-50มม. 250  240  
12 SUS316 MP-19 : Stainless Steel  Clip  คลปิลอ๊คสแตนเลส ชอ่งรู 19มม. 250  240  
13 SUS316 MP-38 : Stainless Steel  Clip   คลปิลอ๊คสแตนเลส ชอ่งรู 38มม. 250  240  
14 SUS316 MP-50 : Stainless Steel  Clip   คลปิลอ๊คสแตนเลส ชอ่งรู 50มม. 250  240  

15 SUS316 LClip-10 : Stainless  Clip Lock  คลปิลอ๊คสแตนเลส รูปตวัแอล 250  240  

16 SUS316 CClip-25 : Stainless Steel Clamp  คลปิลอ๊คตะแกรงสูง 25มม. 250  240  
17 SUS316 CClip-30 : Stainless Steel Clamp  คลปิลอ๊คตะแกรงสูง 30มม. 250  240  
18 SUS316 CClip-38 : Stainless Steel Clamp  คลปิลอ๊คตะแกรงสูง 38มม. 250  240  

ราคาขายปลกี-สง่



 
 

 

 
 

 

  



Hot dipped Zinc Galvanized Anchoring Devices attach 

Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar 

Steel Grating: ชุดอุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยดึจับแผงตะแกรงระบายนํ้า

เหล็กชุบซิงค์สังกะสีทนสนิม ชนิดมฐีานรองตีนเป็ด  

ชุดคลิปลอ็คเหลก็ชุบสงักะสีทนสนิมฮอ็ทด๊ิปกลัวาไนซ์ ยดึจบัแผงตะแกรงเหลก็ มี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ M‐Clip, L‐

Clip และ C‐Clip โดยแต่ละแบบจะออกแบบใหส้ามารถลอ็คยดึแผน่ตะแกรงเหลก็ไดใ้นลกัษณะท่ีต่างกนั โดย

ชุดตวัคลิปลอ็ค หน่ึงชุด ประกอบดว้ย โบลท์(น็อตตวัผู)้ แหวนรองพร้อมน็อตตวัเมีย คลิปตวัลอ็คดา้นบนตะแกรง

เหลก็ และ ขารองตีนเป็ดไวล้อ็คฐานตะแกรงดา้นล่างสุด  

 

 



M‐Clip กลุ่มคลิปล็อคตวัเอ็ม พร้อมฐานรองตีนเป็ด ม ี3 แบบ ดงันี ้ 
 

1. รุ่น MClip‐17 : ล็อคแผ่นตะแกรงท่ีมีช่องรู ตั้งแต่ 30‐50มม. เหล็กแผ่นหนาตั้งแต่ 

3‐9มม. (สามารถใช้แทน MP‐30 และ MP‐40 ได้)  
      ออกแบบตวัลอ็คดา้นบนใหเ้ป็นรูปตวัเอม็คลิป ใหมีปีกกวา้งและฐานตวัเอม็เลก็ ทาํใหล้อ็คช่องรู

และความหนาของเหลก็ไดห้ลากหลายขนาด ลอ็คแผน่ตะแกรงไดอ้ยา่งแขง็แรง ใชง้านง่าย ใชส้าํหรับ

ยดึตะแกรงท่ีมีช่องรู(mesh)ตั้งแต่ 30mm,35mm,40mm, 45mm และ 50mm.และ

ความหนาของแกนเหลก็ไดต้ั้งแต่ 3‐9 มม.  

 

2. รุ่น MP‐30 : ใช้สําหรับยดึตะแกรงทีม่ีช่องรู(mesh)= 30mm.  

      ออกแบบตวัลอ็คดา้นบนใหเ้ป็นรูปตวัเอม็ ลอ็คไดพ้ร้อมกนัสองแกน แขง็แรง ใชง้านง่าย ลอ็ค

เฉพาะช่องรูขนาด 30มม.  

 

3. รุ่น MP‐40 : ใช้สําหรับยดึตะแกรงทีม่ีช่องรู(mesh)= 40mm.  

      ออกแบบตวัลอ็คดา้นบนใหเ้ป็นรูปตวัเอม็ ลอ็คไดพ้ร้อมกนัสองแกน แขง็แรง ใชง้านง่าย ลอ็ค

เฉพาะช่องรูขนาด 40มม.  
 

 
 

 

 

 

 

 



L‐Clip คลิปล็อคตวัแอล พร้อมฐานรองตีนเป็ด  
 

4. รุ่น LClip‐10 : ใช้ล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กเพยีงแกนเดยีว จึงล็อคได้ทุกขนาดของช่องรู 

ท่ีความหนาของแผ่นเหล็ก 3‐9มม.  

      เน่ืองจากตวัลอ็คดา้นบน เป็นรูปตวัแอล L‐Clip จึงสามารถนาํไปลอ็คแผน่ตะแกรง

เหลก็ ไดทุ้กแบบไม่วา่ช่องรูตะแกรงจะมีขนาดเท่าไหร่ เพราะเป็นการลอ็คเพยีงแกนเดียว  
 

 

 



C‐Clip กลุ่มคลิปล็อคตวัซี ม ี3 แบบ ดงันี ้ 
 

5. รุ่น CClip‐25 : ใช้ล็อคตะแกรงท้ังสองแผ่นเข้าหากัน ทีค่วามสูง 25มม.  
      ใชเ้พื่อลอ็คแผน่ตะแกรงเหลก็ทั้งสองแผน่เขา้หากนั เพื่อป้องกนัการขโมย หรือลอ็ครอยต่อเสริมความแขง็แรงใหร้ะหว่างแผน่  

 

6. รุ่น CClip‐40 : ใช้ล็อคตะแกรงท้ังสองแผ่นเข้าหากัน ท่ีความสูง 40มม.  
      ใชเ้พื่อลอ็คแผน่ตะแกรงเหลก็ทั้งสองแผน่เขา้หากนั เพื่อป้องกนัการขโมย หรือลอ็ครอยต่อเสริมความแขง็แรงใหร้ะหว่างแผน่  

 

7. รุ่น CClip‐50 : ใช้ล็อคตะแกรงท้ังสองแผ่นเข้าหากัน ท่ีความสูง 50มม.  
      ใชเ้พื่อลอ็คแผน่ตะแกรงเหลก็ทั้งสองแผน่เขา้หากนั เพื่อป้องกนัการขโมย หรือลอ็ครอยต่อเสริมความแขง็แรงใหร้ะหว่างแผน่  
 

 
 

 

 
 

 



ขนาดลักษณะและส่วนประกอบของ ชุดอุปกรณ์คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสี

ทนสนิม Hotdip Galvanized Clip Lock Specifcation 
 

     รุ่น MClip‐17 : ลอ็คแผน่ตะแกรงท่ีมีช่องรู ตั้งแต่ 30‐50มม. เหลก็แผน่หนาตั้งแต่ 3‐9มม. 

(สามารถใชแ้ทน MP‐30 และ MP‐40 ได)้  

 
      ออกแบบตวัลอ็คดา้นบนใหเ้ป็นรูปตวัเอม็คลิป ใหมีปีกกวา้งและฐานตวัเอม็เลก็ ทาํใหล้อ็คช่องรูและความหนาของเหลก็ได้
หลากหลายขนาด ลอ็คแผน่ตะแกรงไดอ้ยา่งแขง็แรง ใชง้านง่าย ใชส้าํหรับยดึตะแกรงท่ีมีช่องรู(mesh)ตั้งแต่ 

30mm,35mm,40mm, 45mm และ 50mm.และความหนาของแกนเหลก็ไดต้ั้งแต่ 3‐9 มม.  



 

 
 



รุ่น MP‐30 และ MP‐40 : ใช้สําหรับยดึตะแกรงท่ีมช่ีองรู(mesh)= 30mm. และ 40mm. 

 

 
 



 

รุ่น LClip‐10 : ใช้ล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กเพยีงแกนเดยีว จงึล็อคได้ทุกขนาดของ

ช่องรู ท่ีความหนาของแผ่นเหล็ก 3‐9มม.  
      เน่ืองจากตวัลอ็คดา้นบน เป็นรูปตวัแอล L‐Clip จึงสามารถนาํไปลอ็คแผน่ตะแกรงเหลก็ ไดทุ้กแบบไม่วา่ช่องรู

ตะแกรงจะมีขนาดเท่าไหร่ เพราะเป็นการลอ็คเพยีงแกนเดียว  
 

 
 



รุ่น CClip‐25 , CClip40, CClip‐50: ใช้ล็อคตะแกรงท้ัง

สองแผ่นเข้าหากัน ท่ีความสูง 25มม. , 40มม. และ 50มม.  
      ใชเ้พื่อลอ็คแผน่ตะแกรงเหลก็ทั้งสองแผน่เขา้หากนั เพือ่ป้องกนัการขโมย หรือลอ็ค

รอยต่อเสริมความแขง็แรงใหร้ะหวา่งแผน่  
 

 



ตวัอย่างรูปภาพแสดงการประยุกต์ใช้งาน ชุดคลิปล็อค

เหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อทดิป๊กัลวาไนซ์ HotDip 
Galvanized Grating Fixing Clip Lock  

M‐Clip กลุ่มคลิปล็อครูปตัวเอ็ม ล็อคสองแกน พร้อมฐานรองตนีเป็ด  

 
 #ตวัลอ็คเหลก็ยดึแผงตะแกรง #ตวัลอ็คยดึแผงตะแกรงเหลก็ #ตวัลอ็คยดึตะแกรง #คลิปยดึตะแกรงเหลก็ #GratingFixingClips 

#GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal #GratingAttachmentClips 

#SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp 

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampGrating #คลิปลอ็ค #ตวัลอ็คแผงตะแกรง #ตวัลอ็คตะแกรง

พลาสติก #น็อตยดึต่อแผน่ตะแกรง #อุปกรณ์ตวัคลิปลอ็คยดึจบัแผน่ตะแกรง #ประกบั #ตวัลอ็คต่อ #ตวัยึดแขวน #ตวัรับเก่ียว #ท่ียดึแผงตะแกรงเหลก็ 

 



      Hot dipped Zinc Galvanized Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip 
Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating อุปกรณ์ตวัคลิปลอ็คยดึจบัแผงตะแกรง

ระบายนํ้ าเหลก็แผน่เช่ือมสาํเร็จรูปชนิดมีฐานรองตีนเป็ด เหลก็ชุบซิงคส์งักะสีทนสนิม 



#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #อุปกรณ์ตวั

คลิปลอ็คยดึจบัแผน่ตะแกรง #ประกบั ตวัลอ็ค ตวัต่อ ตวัยดึ ตวัแขวน ตวัรับ ตวัเก่ียว เหลก็ยดืแผงตะแกรง  

 

   
 



L‐Clip กลุ่มคลิปล็อครูปตัวแอล ล็อคแกนเดยีว พร้อมฐานรองตนีเป็ด  

 
 

 



 

 



C‐Clip กลุ่มคลิปล็อครูปตวัซี ใช้ล็อคตะแกรงท้ังสองแผ่นเข้าหากัน 

 

      ตวัคลิปลอ็คยดึจบัแผงตะแกรงเหลก็ ในหน่ึงชุด ประกอบดว้ย โบลท์(น็อตตวัผู)้ แหวน

รองพร้อมน็อตตวัเมีย คลิปตวัเอม็ลอ็คดา้นบนตะแกรงเหลก็ (M‐clip) และ ขารองตีนเป็ด

ไวล้อ็คฐานตะแกรงดา้นล่างสุด คลิปลอ็คยดึจบัแผงตะแกรงเหลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Stainless Steel Curved Anchoring Devices 
attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock 
Fastenal Fastener for FiberGlass Grating : 
อุปกรณ์ตวัคลิปล็อคแสตนเลสยดึจบัแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส 

        ตวัคลิปลอ็คแสตนเลสสตีลเกรดสูง สาํหรับยดึแผน่ตะแกรงไฟเบอร์กลา๊ส ผลิตจาก

วสัดุสแตนเลส Stainless Steel SUS316 เน่ืองจากถูกออกแบบมาใหใ้ชพ้ื้นท่ีต่างกนั 

โดยส่วนมากแลว้คลิปลอ็กแสตนเลสใชส้าํหรับยดึแผน่ตะแกรงไฟเบอร์กลา๊สหรือแผน่งานแส

ตนเลส โดยลูกคา้สามารถเลือกแต่ละแบบใหเ้ขา้กบัช่องรูของตะแกรง (Mesh Size) และ

พื้นท่ีท่ีตอ้งการนาํแผน่ตะแกรงไปติดตั้ง ตวัคลิปลอ็คยดึจบัแผน่ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส มี 3 

รูปแบบ แตกต่างกนัตามลกัษณะของแผน่ตะแกรงไฟเบอร์กลา๊สท่ีจะนาํไปใชง้าน ดงัน้ี ตวั 

M‐Clip, L‐Clip และ C‐Clip  
 

 
 

 

กลุ่มคลิปล็อคสแตนเลสสําหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส ม ีดงันี ้ 
 

1. รุ่น SUS316 MP‐19 : ใชส้าํหรับยดึตะแกรงท่ีมีช่องรู(mesh)= 19mm.  

 

2. รุ่น SUS316 MP‐38 : ใชส้าํหรับยดึตะแกรงท่ีมีช่องรู(mesh)= 38mm.  

 

3. รุ่น SUS316 MP‐50 : ใชส้าํหรับยดึตะแกรงท่ีมีช่องรู(mesh)= 50mm.  



 

4. รุ่น SUS316 LClip‐10 : ลอ็คแกนเดียวของแผน่ตะแกรง (สามารถใชแ้ทน M‐

Clip ได)้  

 

5. รุ่น SUS316 CClip‐25 : ใชส้าํหรับยดึตะแกรงท่ีมีความสูง = 25mm.  

 

6. รุ่น SUS316 CClip‐38 : ใชส้าํหรับยดึตะแกรงท่ีมีความสูง = 38mm.  

 

7. รุ่น SUS316 CClip‐50 : ใชส้าํหรับยดึตะแกรงท่ีมีความสูง= 50mm.  

 

 

      Stainless Steel Fixing Lock Grating is an easy‐to‐install system of interlocking planks, treads 

and accessories, providing safe, sturdy footing for mezzanine floors, billboards, highway signs, 

rooftop walkways and other applications. Increased load performance has been achieved 

through interlocking planks.  
 



 

ตวัคลิปล็อคตะแกรงมินิเมช็เกรตติง้ : ใชส้าํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊สมิ

นิเมช็เกรตต้ิง ท่ีมีช่องรู(mesh)= 19mm.  

 

 



ตัวคลิปล็อคตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสรูปตัวเอ็ม : ใชส้าํหรับยดึตะแกรงไฟ

เบอร์กลา๊สเกรตต้ิง ท่ีมีช่องรู(mesh)= 38mm.  

 



 



ตัวคลิปล็อคตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสรูปตัวซี : ใชส้าํหรับยดึตะแกรงไฟเบอร์กลา๊สเกรตต้ิง มีให้

เลือกใชส้าํหรับความสูงของแผน่ตะแกรงท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่ 25, 38 และ 50มม.  

 

 
 

 



 

 

 



      All bar grating must be tightly fastened in place. Welding of the grating 

panels to the supporting embers provides a superior, permanent 

installation. Although, for gratings that are subject to removal, they can 

be fastened with plate fasteners which are shop welded between the 

bearing bars and fastened with stud or bolt an alternative is also using the 

standard type Saddle Clip.  

 

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #อุปกรณ์ตวั

คลิปลอ็คยดึจบัแผน่ตะแกรง #ประกบั ตวัลอ็ค ตวัต่อ ตวัยดึ ตวัแขวน ตวัรับ ตวัเก่ียว เหลก็ยดืแผงตะแกรง  

 

       
 



การประยุกต์ใช้ ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยดึจับ สําหรับ แผงตะแกรง

เหล็ก / แผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส : Tips of Stainless Steel/ 

Galvanized/ FRP FiberGlass Grating Fixing Saddle 
Clip Lock Clamp Fastenal Fastener Accesories  

Bar Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener 

Accessories  Saddle Clip  
      A special bent‐clip type fastener for removable bar grating panels, available 

in aluminum stainless steel and galvanized steel. (Note: cross bars may need to 

be snipped in the field to facilitate placement of saddle clips.)  

 
 
Plank Clip A special friction fastener used in conjunction with plank 

grating and embedded grating frames. When plank is banded, clips are 

installed by the manufacturer. Compatible with flange thickness.  

 



Grating Clamp A special friction fastener available in 

aluminum, stainless steel and galvanized steel used in 

conjunction with bar grating and embedded grating frames. 

(Note: Cross bars may need to be snipped in the field to 

facilitate placement of grating clamps.)  

 



  

 

 
 

 

     



  Chancon manufacture supplies the Anchoring Devices attach 

Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel 

Grating in Mild Steel, Hot Dip Galvanized Finish, Stainless Steel 

(316 Grade) ‐ Suitable for Fixing Grating Panels.  

   

   Our Grating Clamp comprises of  
‐ Pressed clamp plate (Bottom plate)  

‐ M/L/C Type Saddle clip  

‐ M8 x 70mm Bolt and Nut  

We can also design and supply customized clips for special applications as 

per your requirement. It is recommended in installations where grating is 

subject to frequent removal. The SADDLE Clip Lock is constructed in such a 

way that fixing is possible from above.  
 

 

 

 

  

 



Email: MKT@CHANCON.CO.TH   

Line iD: @ChanCon   

Sales Contact : 061 647 0184 - 6   

No.      ราคาตะแกรงระบายนําแยกตามวสัด ุ ** ราคา บาท/เมตร/ชนิ
ลําดบั

ตะแกรงระบายนํ้ารอบสระว่ายนํ้า / ABS SwimmingPool Grating 25x100 30x100

1 ABS1-2 Overflow Grating: H=22.5mm, Standard Type 550.- 650.-
(46 ช้ิน/เมตร, พลาสติคหนา 12.5mm. ร ุ่นมาตรฐาน, แกนค ู่ใช้กบัสระรปูวงกลมได้)

2 ABS3-4 Overflow Grating: H=24.5mm, Heavy Load 750.- 850.-
(38 ช้ิน/เมตร, พลาสติคหนา 15mm. ร ุ่นหนาพิเศษ, แกนค ู่ใช้กบัสระรปูวงกลมได้)

Swimming Pool Grating Size | ขนาดตะแกรง กวา้งxยาว (ซม.) : 25x100 30x100

ตะแกรงพลาสติคระบายนํ้าชนิดแขง็แรงเหนียวพิเศษ / Patent Plastic PP Grating
3 ตะแกรงระบายนํ้าPP    สีเทา (สีปนูเปลือย Loft ) 650.- 650.-

( สิทธิบตัรเฉพาะ,  ขนาดมาตรฐาน 20-25-30cm X 100cm, ช่องร  ู15x30mm วางโรยกรวดได้ดี)

4 ตะแกรงระบายนํ้าPP   สีดาํเงาพิเศษ  (Glossy Black) 800.- 800.-
5 ตะแกรงระบายนํ้าPP   สีผลิตพิเศษ (แดง นํ้าเงิน เหลือง ฯลฯ) 950.- 950.-

HDG. Steel Grating Size | ขนาดแผน่ตะแกรง กวา้งxยาว (ซม.) : 25x100 30x100

ตะแกรงเหลก็แผน่เชื่อมสาํเรจ็รปูชุบกลัวาไนซก์นัสนิม HotDip Grating 

6 Steel Grating ช่องร  ู40x100mm สงู 25mm เหลก็หนา 3mm 1,000 1,100

7 Steel Grating ช่องร  ู30x100mm สงู 25mm เหลก็หนา 5mm 2,000 2,200

FRP Fiberglass Grating Size | ขนาดตะแกรง กวา้งxยาว (ซม.) : 25x100 30x100

FRP Grating ตะแกรงไฟเบอรเ์สริมแรงทดแทนแสตนเลส   ตดัได้ทุกขนาด
8 FRP Grating  ช่องร  ู38x38mm.  สงู 25mm. แกนหนา 6.4mm. 1,750 2,100

(Food Grade, ผิวกนัล ื่น, มี 5 สีมาตรฐาน เหลือง เขียว เทา ดาํ นํ้าเงิน, ทนสารเคมี สนิม)
9 FRP Grating  ช่องร  ู38x38mm.  สงู 38mm. แกนหนา 6.4mm. 2,750 3,300

(Food Grade, ผิวกนัล ื่น, มี 2 สีมาตรฐาน เหลือง  เทา  ทนสารเคมี สนิม)

Stainless Steel Grating Size | ขนาดตะแกรง กวา้งxยาว (ซม.) : 
ตะแกรงระบายนํ้าสแตนเลสสาํเรจ็รปู สแตนเลสฟลอรเ์ดรนเกรตติ้ง (เสริมคาน)

10x100cm 15x100cm
10 Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm.  - Small 2,000 2,400

25x100cm 30x100cm
11 Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm.  - Big Size 3,400 3,800

แผน่เกรตตงิตะแกรงระบายนํา ขนาดมาตรฐาน กวา้งxยาว (ซม.)  
ทกุตวัมสีตอ๊ค

พรอ้มสง่ !



วธิกีารเลอืกซอืตะแกรงระบายนํา  Grating Shopping Guidance Expert
วสัดตุะแกรง \ 
คณุสมบตั ิ

ขนาดที
มสีตอ๊ค

ระดบัราคา
 (บาท)

แชน่ําได ้
ไมเ่ป็นสนมิ

รถวงิ
ผา่นได?้

สงัตดั สงั
ทําพเิศษ

ความ
สวยงาม

รปูสนิคา้ สสีนั ความ
หรหูรา สวยงาม

1. ABS Plastic 

Grating ตะแกรง
พลาสตกิเอบเีอส

25x100cm.,  

30x100cm.     

สงู 2.5cm. 450 ‐700.‐ ไมเ่ป็นสนมิ 150กก.

สงัทําและตดั
ปรับไมไ่ด ้ ใช ้
กบัสระโคง้ได ้

สขีาวครมี
เหมอืนใน
ทอ้งตลาด
ใชท้ัวไป

2. PP Platic Grating

 ตะแกรงราง
ระบายนํา
พลาสตกิพพีี

25x100cm.,  

30x100cm.    

สงู 3cm. 650 ‐ 950.‐ ไมเ่ป็นสนมิ 200กก.

สงัตดัเป็น
ขนาดพเิศษ 
และนํามาวาง
ตอ่กนัได ้

สวยดดู ี
เหนยีวทน ไร ้
รอยตอ่ มี
เอกลัษณ์

3. Hdg. Steel 

Grating ตะแกรง
เหล็กแผน่เชอืม
ชุบกนัสนมิ

25x100cm.,  

30x100cm.  สงู
 2.5cm. หนา 3,

 5mm. 850‐2,000.‐

เหมาะใชใ้น
พนืทแีหง้      
รับนําหนักรถ
วงิผา่นได ้ 1.5 ‐ 25 ตนั

สงัผลติขนาด
พเิศษ ภายใน 

14‐21 วนั

เหล็กแผน่
เชอืม ชบุ
ฮอทดปิ สบี
รอนเ์งนิ

4. FRP Molded 

Grating ตะแกรง
ไฟเบอรก์ลา๊ส

150x400cm. 

สงู 2.5cm., 

3.8cm., 5cm. 1,600‐2,000

ไมเ่ป็นสนมิ 
ทนสารเคมี 500กก.

สงัตดัเป็น
ขนาดพเิศษได ้
ภายใน 3 วนั

สวย ชอ่งรู
สเีหลยีม
จตรุัส มี
เอกลัษณ์

5. Stainless 304 

Grating ตะแกรงส
แตนเลสปมัเจาะรู

10, 15, 20, 25,

 30x100cm. สงู
 2.5cm. 2,000‐3,800

ไมเ่ป็นสนมิ 
ทนสารเคมี 200กก.

สงัทําขนาด
ชอ่งร ูแบบ

พเิศษ  ภายใน 
 14 ‐ 21 วนั

หรหูรา สงา่
งาม เสรมิ
คณุคา่ทอียู่

 1. ตะแกรงพลาสตกิพพีเีกรตตงิ สทิธบิตัรเฉพาะ ไมม่ใีครเหมอืน แข็งแรง เหนยีวพเิศษ ชอ่งรเูล็ก กนัลนื ใชท้ดแทนตะแกรงรอบสระวา่ยนํารุน่เกา่ไดด้ ี

 2. ตะแกรงไฟเบอรก์ลา๊ส สงัตัดเป็นขนาดพเิศษไดภ้ายใน 3 วัน นวัตกรรมใหม ่สวยงามดดู ีมเีอกลัษณ์ ทนแดด สารเคม ีใชท้ดแทนตะแกรงเหล็ก สแตนเลส 

 3. ตะแกรงเหล็กแผน่เชอืมชบุกนัสนมิ เลอืกวัสดเุกรดเอ ใชร้ะบบเชอืมหลอมเป็นเนอืเดยีวดว้ยระบบออโตเมตคิ CO2/MIG เคลอืบผวิกนัสนมิ 75 ไมครอน 

 4. ตะแกรงแสตนเลส 304 เลอืกวัสดหุนา 2มม. (หนาทสีดุในตลาด) เชอืมคานซพัพอรท์ดา้นลา่งหา่งทกุๆ 20 ซม. เพอืเสรมิความแข็งแกรง่ทัวแผน่
 5. ถา้ตอ้งการใหม้รีถวงิผา่นบนตะแกรง  เลอืกไดเ้พยีงวัสดเุดยีว คอืใช ้ตะแกรงเหล็กแผน่เชอืมชบุกนัสนมิเทา่นัน แตห่ากลกูคา้ตอ้งการเพยีงใชใ้นรอบบา้น  
หอ้งนํา ตลาดสด ทไีมม่รีถวงิผา่น  สามารถเลอืกตามงบประมาณและพนืทตีอ้งการใช ้

25x100, 30x100cm. H 3cm.

25x100, 30x100cm. H2.5cm.

25x100, 30x100cm. H 2.5cm.

150x400cm. H25,38,50mm.

5 sizes   H 2.5cm.



บริษทั แชนคอน จาํกดั   เลขท่ี 199   ถนนท่าขา้ม  แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กทม. 10150     

Tel: 02 451 0780-1, 081 932 7894, 061 647 0184-6   Fax: 02 451 0786    < รหสัผูเ้สียภาษี  010-554-902-1705 >  

                                               E-mail: mkt@chancon.co.th       Line id: @ChanCon      www.CHANCON.co.th 
 

Line: @ChanCon

บริษทั แชนคอน จาํกดั / บริษทั เกรตติงไทย จํากดั  www.ChanCon.co.th  

(ซอยท่าขา้ม 21/1 ตรงขา้มเซ็นทรลัพระราม2  เขตบางขุนเทียน  ปากซอยมี HomePro, Big-C และ  Mc Donald)  

 

 

 
 

 
 
 

Order Instruction: คาํแนะนําในการสงัซือสนิคา้ เงือนไขการสง่สนิคา้ ขอใบเสนอราคา  
 

1. ราคาทนํีาเสนอทกุรายการตามใบเสนอราคา  เป็นราคารบัสนิคา้เองทคีลงัของบรษิทั ยงัไมร่วม

ภาษีมลูคา่เพมิและคา่ขนสง่สนิคา้ (Price offered excluded VAT and Delivery) 

2. การขอใบเสนอราคา  ใหเ้ขา้เว็บไซท์   www.CHANCON.co.th  จากนนัเลือกสนิคา้ทตีอ้งการ

ขอราคา จะมใีบเสนอราคาขนึมาทหีน้าแรกเสมอ  ใหค้ลกิทใีบเสนอราคาหน้าเว็บไซท ์ เป็นการ 

Download ใบเสนอราคาในรูปแบบ Acrobat File  เพือเซฟนํามาพมิพ์ในเครืองไดท้นัท ี

3. การขอดตูวัอยา่งหรือตดิตอ่สงัซือไดท้ ีบรษิทัแชนคอน โดยตรง(ไมม่สีาขาทอีนื) ตามทอียู:่ เลขท ี

199 ซอยทา่ขา้ม21/1 ถนนพระราม2 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กทม. 10150    

4. บรกิารสง่ฟรีภายในเขตกรุงเทพมหานคร สาํหรบัยอดสงัซือ มากกวา่ 30,000 บาท    

หากยอดสงัซือตาํกวา่ ลูกคา้จะตอ้งประสานงานจดัเตรียมขนสง่มารบัสนิคา้ทบีรษิทั โดยตรง   หาก

ใหบ้รษิทัประสานงานและจดัเตรียมขนสง่พรอ้มคนยก จะมคีา่ใชจ้า่ย 2,000 บาท ตอ่รอบ 

5. กรณีชาํระเป็นเงนิสด ลูกคา้ตอ้งชาํระเงนิใหค้รบถว้นกอ่นเขา้รบัสนิคา้  โดยจา่ยเป็นเงนิสดทบีรษิทั 

หรือโอนผา่นบญัชีธนาคาร เชน่ SCB Easy Pay   แตห่ากจา่ยเป็นเช็ค จะตอ้งรอใหเ้ช็คเคลียร์

ผา่นเงนิโอนจากธนาคารโดยสมบรูณ์กอ่น จงึจะรบัสนิคา้ได ้ 

 
 

E‐Mail: mkt@chancon.co.th Sales Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6
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Tel: 02‐451 0780‐1  Fax: 02‐451 0786
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