
วธิกีารสงัผลติตะแกรงเหล็กแผน่เชอืมชุบกนัสนมิ
Steel Grating Made-to-Order Production 
นอกจากความกวา้งxยาว ของแผน่ตะแกรงทลีกูคา้ตอ้งการแลว้ 
จําเป็นตอ้งทราบขอ้มลูเพมิเตมิอกี 3 อยา่งเกยีวกบั "หนา", "สงู" , "ชอ่งร"ู

1) กวา้ง x ยาว (ขนาดของแผน่ตะแกรง)

2) หนา (Bar Thickness) (ใชเ้หล็กแผน่หนากมีลิ 3mm หรอื 5mm หรอื 6mm, 7mm)

3) สงู (Bar High) (ตอ้งการแผน่เหล็กสงูจากพนืถงึขอบบา่ 25mm หรอื 30mm or 38 )

4) ร ู(Mesh Size) (ขนาดรขูองชอ่งตะแกรง 3x10cm หรอื 4x10cm. หรอื 5x10cm.or)

กรอกขอ้มลูการสงัผลติตะแกรงเหล็กแผน่
1. ขนาดของแผน่ตะแกรง     กวา้ง(W) =  ____________ มม. (Width)

       ( Size W x L )                    ยาว(L) =  ____________ มม. (Length)

2. ความหนา        แผน่เหล็กหนา =  ____________ มม.  (Bar Thick)

3. ความสงูจากพนื  แผน่เหล็กสงู  =  ____________ มม. (Flat Bar High)

4. ขนาดชอ่งรรูะบายนํา       ชอ่งร ู =  ____________ มม. (Mesh)

5. จํานวนทตีอ้งการสงัผลติ           =  ____________ ชนิ (Quantity)  *****

6. ระยะเวลาการสงัผลติ    =   15-21  วนั  (Delivery Production)  

หมายเหต ุ …..………………………...............................................................................

……..............................................................................................................................

* หลังจากไดรั้บขอ้มลูตามแบบฟอรม์การสงัผลติทคีรบถว้น ทางบรษัิทฯ จะดําเนนิการเชค็ราคาเหล็กในปัจจบุนั
แลว้เสนอราคาใหท้ันท ีเมอืลกูคา้ตกลงสงัผลติ ตอ้งวางมัดจํา 50% กอ่น เพอืบรษัิทจะสง่แบบ drawing ใหอ้นุมัติ

** แบบสงัผลติอยา่งละเอยีด (Drawing)   จะสง่ใหล้กูคา้ตรวจสอบและยนืยัน กอ่นเรมิตน้กระบวนการผลติ
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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.



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 !



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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ป้ายหมูบ่า้น

วัสดกุอ่สรา้ง
รา้นขาย

โรงพมิพ์

สํานักงานเขต
บางขนุเทยีน

โรงพยาบาล

โรงเหลา้
แสงจันทร์

มุง่หนา้ไป สมทุรสาคร /  แมก่ลอง /  อัมพวา

นครธน

ถนนเทยีนทะเล

บา้นเลขที ่86/42

ถนน
บางขนุเทยีน

คลงัสนิคา้‐1 : บรษิทั แชนคอน จํากดั

บา้นเลขที่ 199

ซ
อยทา่ขา้ม

28

"โกแ๋ก"่
โรงงานรองเทา้
กโีต ้/ KITO"แมร่วย"

โรงงาน

ดาวคะนอง
<สามแยก บางปะแกว้>

มาจากเสน้ "วงแหวนกาญ
จนา"เตรยีม "กลับรถ"หนา้ โรงพยาบาลบางมด

โรงพยาบาล
"บางมด"

ยไูนเต็ด
ฟู้ดส์

โรงเบยีร์

ซ
อยทา่ขา้ม

7

วดัทา่ขา้ม

บางมด
สน.

ถนนทา่ขา้ม / Thakham Rd.

บรษิทั แชนคอน จํากดั/ บจก. เกรตตงิไทย
ซ
อยทา่ขา้ม

32

"สวสัด"ี
หอนาฬกิา

มุง่หนา้ไปชายทะเลบางขนุเทยีน

โลงจําปา

ถนนทา่ขา้ม / Thakham Rd.

ซ
อยทา่ขา้ม

21/1

แขวงแสมดาํ  เขตบางขนุเทยีน  กทม. 10150

อตุสาหกรรม

ตดิตอ่บรษิทั แชนคอน / บจก. เกรตตงิไทย  ไดท้ี 199   ซอยทา่ขา้ม 21/1

เลขที่ 86/42 ซอยทา่ขา้ม 28/2 ถนนพระราม2
แขวงแสมดาํ  เขตบางขุนเทยีน  กทม. 10150

Tel: 02‐451 0780‐1  Fax: 02‐451 0786
คลงัสนิคา้‐2 : บรษิทั แชนคอน จํากดั
เลขที ่7 ซอยทา่ขา้ม 32 ถนนพระราม2

แขวงแสมดาํ  เขตบางขุนเทยีน  กทม. 10150

เลขที ่199 ซอยทา่ขา้ม 21/1 ถนนพระราม2

สน.
ทา่ขา้ม

หมูบ่า้น พศิาล ทา่ขา้ม 30

ซ
อยทา่ขา้ม

23

ประตูรัว้สทีอง
คลังสนิคา้

บา้นเลขที ่7

บจก. เจรญิ‐

Tel: 02‐451 0780‐1  Fax: 02‐451 0786

รา้นทํา

สขุสวสัดิ ์/ ทางดว่น

ถนนพ
ระรามท

ี ่2

(เขา้ซอยทา่ขา้มประมาณ 3 
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