บริษัท แชนคอน จํ ากัด 481/324 ซ.วัดเพลงวิปัสสนา ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน ้อย กทม. 10700
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่ ได้ทก
สง
ุ จ ังหว ัด
่ ผ่าน Kerry Express (เคอรี่ เอ็กซเ์ พรส) เงือ
่ สน
ิ ค้า
สง
่ นไขการจ ัดสง
้ ใต ้ดิน
สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 (ใน Office Mate) ชัน
1. รอบจัดส่ง โอนเงินล่วงหน ้า 1 วัน ก่อน 12.00 น. จะจัดส่งสินค ้าให ้ในวันถัดไป
ิ ค ้า เพือ
2. หลังจากส่งสินค ้ากับทาง Kerry Express แล ้ว เราจะส่งเลขพัสดุสน
่ ติดตามสถานะของพัสดุ
่
3. สามารถเช็คเลขพัสดุได ้ที่ www.kerryexpress.com หรือ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส แอปพลิเคชัน

่ ขนส่ง
รายชือ

บจก.นิม
่ เอ็กซเ์ พรส

สถานทีขนส่ง

เบอร์ตด
ิ ต่อ

สถานทีใ่ ห้บริการ

สําน ักงานกรุงเทพ 37/8‐10 ถ.พุทธ
Tel.088 003 9340 Fax.02‐ ส่งทุกจังหวัด แต่รับนํ้ าหนักไม่เกิน
มณฑลสาย 2 ซ.สุขาภิบาล 21/1 แขวงศาลา 448‐1509 , 02‐448‐1873, 02‐ 50 กล ความยาวไม่เกิน 2 เมตร
เขตทวีวฒ
ั นา 10170
ราคาคิดตามนํ้ าหนักและความยาว
448‐1651

โซนภาคเหนือ
่ ขนส่ง
รายชือ
นิม
่ ซีเ่ ส็งขนส่ง 1988

ห้างหุน
้ ส่วนจําก ัด ทราน
สปอร์ต โอเค

สถานทีขนส่ง
สําน ักงานกรุงเทพ ทีอยู่ 37/8‐10 ถ.
พุทธมณฑลสาย 2 ซอยสุขาภิบาล 21/1
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพมหานคร
สําน ักงานกรุงเทพ 10 หมู่ 8 ถนนพุทธ
มณฑลสาย 4 ตําบลกระทุม
่ ล ้ม อําเภอสาม
พราน จังหวัด นครปฐม 73220

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Tel.: 0‐2448‐2890‐2
Fax.0‐2448‐2892 ext.5116

สถานทีใ่ ห้บริการ
เชียงใหม่ : สาขาตลาดวโรรส,สัน
กําแพง,ท่าลี,่ กองลอย,ฝาง ลําพูน
: สาขาป่ าซาง,บ ้านโฮ่ง เชียงราย
: เเม่สาย,เวียงป่ าเป้ า,

Tel.: 0‐2889‐8752

่ งสอน,เชียงใหม่,
เชียงราย,แม่ฮอ
ลําพูน,ลําปาง,พะเยา,น่าน,แพร่

ห้างหุน
้ ส่วนจําก ัด เมือง
เหนือขนส่ง

สําน ักงานกรุงเทพ 30 หมู่ 9 ซอย 6/2
เขตทวีวฒ
ั นา แขวงทวีวฒ
ั นา กรุงเทพ

Tel.: 02 448 1756,085 247
8544

ลําพูน

์ ม่สอดทราน
บจก.นิวสแ
สปอร์ต

สําน ักงานกรุงเทพ 136/1‐2 ถ.เพชร
เกษม 91 ต.อ ้อมน ้อย อ.กระทุม
่ แบน จ.
สมุทรสาคร 74130

Tel. : 085‐653 5229,
084‐365 4555 Fax : 02‐
813 8965

แม่สอด

บจก.เอ็นทีซ ี ร ับ‐ส่ง
พ ัสดุดว่ น

สําน ักงานกรุงเทพ 130 รองเมือง ซ.4 ถ.
รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330

โทร 02 611 8454‐55 , 02
611 9582

แพร่,น่าน,พะเยา,ลําปาง,ลําพูน,
เชียงใหม่,เชียงราย

่ ในตารางทัง้ หมดนี้ ลูกค ้าสามารถเลือกบริษัทขนส่งอืน
*** หมายเหตุ นอกเหนือจากรายชือ
่ ๆ ในพืน
้ ทีใ่ กล ้สํานักงานของท่าน
่ บริษัทขนส่ง แผนทีพ
ได ้ตามต ้องการ โดยส่งชือ
่ ร ้อมเบอร์โทรศัพท์ เพือ
่ ให ้ทางเราประสานงานจัดส่งสินค ้าตามกําหนดได ้ทันท

บริษัท แชนคอน จํากัด 481/324 ซ.วัดเพลงวิปัสสนา ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน ้อย กทม. 10700
บริษัท เกรตติงไทย จํากัด 3 ซอยท่าข ้าม28/ ถนนพระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel: 02 4510780‐1 Fax: 02 4510786 E‐mail: mkt@chancon.co.th เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 010‐555‐712‐9153 (สํานักงานใหญ่)

โซนภาคอีสาน
่ ขนส่ง
รายชือ

สถานทีขนส่ง

เบอร์ตด
ิ ต่อ

สถานทีใ่ ห้บริการ

หจก.ด่วนหนองคาย

สําน ักงานกรุงเทพ 74/31 ถนน
รองเมือง แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel.: 02 219 1829,086 996
5262,084 158 5662

หนองคาย,อุดรธานี
,ขอนแก่น

บจก.สหขนส่ง เลย‐อุดร

สําน ักงานกรุงเทพ ศูนย์รวม
ขนส่ง 1 435 ถนนบางแวก แขวง
บางไผ่
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel.: 02 410 3413,02 865
3472 Fex.: 02 410 3172

อุดรธานี,หนองคาย,
หนองบัวลําภู,ศรีบญ
ุ เรือง,
ชุมแพ,ชัยภูม ิ

Tel.: 087‐5831759 (คุณจํา
รักษ์)

นครราชสีมา,อุบลราชธานี,
ขอนแก่น,อุดรธานี

Tel.: 094 472 1796,098 451
8141,086 074 1212

นครราชสีมา,ขอนแก่น,หนองคาย
อุดรธานี,นครพนม,อุบลราชธานี,
หนองบัวลําภู,ร ้อยเอ็ด,กาฬสินธุ,ิ์
มุกดาหาร,ยโสธร,มหาสารคาม,เลย,
ชัยภูม,ิ สกลนคร,บึงกาฬ,บุรรี ัมย์,ศรีสะเกษ
,สุรน
ิ ทร์

Tel.: 02‐888‐0600, 081‐876‐
4257, 086‐308‐1900

อุบลราชธานี

Tel.: 02 887 3258,083 124
4746 , 081 838 2707

บุรรี ัมย์,นางรอง,สุรน
ิ ทร์

บุรรี ัมย์ พนมรุง้ ขนส่ง

สําน ักงานกรุงเทพ 82/83 หมู่
19 พุทธมณฑลสาย 2 แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
กทม.

Tel.: 02 887 4134,081 878
7889,085 479 8271

บุรรี ัมย์,นางรอง

สหะตะกวป
่ ั ่ า สีควิ้ ขนส่ง

สําน ักงานกรุงเทพ 100/111
ถนนพุทธมณฑล สาย 2

Tel.: 02 885 8425‐6,089 845
7103

สีควิ้ ,สูงเนิน,ด่านขุนทด,
เทพสถิต,หนองบัวโคก‐
จัตรุ ัส

บจก.โชคบุญนําพ ัฒนา
ขนส่ง (2005)

สําน ักงานกรุงเทพ 82/75 หมู่
19 พุทธมณฑลสาย 2 แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพฯ

Tel.: 02 887 4328,02 887
4329

อุดรธานี,หนองคาย

บจก.ไอที ทรานสปอร์ต

บจก.โกโลด ทรานสปอร์ต

หจก.อส.อุบลขนส่ง

หจก.ม่งเส็งบุรรี ัมย์ ขนส่ง

สําน ักงานกรุงเทพ 72/2 ถนน
พุทธมณฑล สาย 2
แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวี
วัฒนา กรุงเทพฯ 10170
สานกงานกรุงเทพ ศูนยรบ
สินค ้ากรุงเทพ‐พุทธมณฑลสาย
3:153/16ม.1 ถ.ทวีวฒ
ั นา‐
กาญจนาภิเษก แขวงทวีวฒ
ั นา
เขตทวีวฒ
ั นา กทม
สําน ักงานกรุงเทพ
750 ถนนพุทธมณฑลสาย 3
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพฯ 10170
สําน ักงานกรุงเทพ
90 หมู9่ ถนนทวีวฒ
ั นากาญจนา
ภิเษก ซอย10 แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพ
Bangkok 10170

่ ในตารางทัง้ หมดนี้ ลูกค ้าสามารถเลือกบริษัทขนส่งอืน
*** หมายเหตุ นอกเหนือจากรายชือ
่ ๆ ในพืน
้ ทีใ่ กล ้สํานักงานของท่าน
่ บริษัทขนส่ง แผนทีพ
ได ้ตามต ้องการ โดยส่งชือ
่ ร ้อมเบอร์โทรศัพท์ เพือ
่ ให ้ทางเราประสานงานจัดส่งสินค ้าตามกําหนดได ้ทันที

บริษัท แชนคอน จํ ากัด 481/324 ซ.วัดเพลงวิปัสสนา ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน ้อย กทม. 10700
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โซนภาคใต้
่ ขนส่ง
รายชือ

สถานทีขนส่ง

หจก.พ ัฒนาเอ็กซเ์ พลส

เบอร์ตด
ิ ต่อ

สถานทีใ่ ห้บริการ

สําน ักงานกรุงเทพ 1700 ถ.กรุงเกษม
(ตรงข ้ามหัวลําโพง) เขตป้ อมปราบ

Tel.: 02 223 3831
081 089 2988

หาดใหญ่,สงขลา,จะนะ,นาทวี,สิงหนคร
,ยะลา,ปั ตตานี,ตรัง,พัทลุง,สตูล

สมุยลําเลียงทร ัพย์

สําน ักงานกรุงเทพ 100/16 หมู่ 19 ถ.
พุทธมณฑล สาย 2 ซ.24 แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

Tel.: 02 885 8721
086 308 0572

หาดใหญ่,สงขลา,จะนะ,นาทวี,สิงหนคร
,ยะลา,ปั ตตานี,ตรัง,พัทลุง,สตูล

บริษ ัท ภูเก็ตศรีสุชาติ
ขนส่ง จําก ัด

สําน ักงานกรุงเทพ 920 ถนนพุทธ
มณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

หจก. หาดใหญ่ท ัวร์

สําน ักงานกรุงเทพฯ
พุทธมณฑลสาย 2 48/19 หมูท
่ ี่ 1 ถ.ทวี
วัฒนา เขตทวีวัฒนา (เยือ
่ งสนามกีฬาราช
ดําเนิน)

ปิ ยว ัฒน์ทรานสปอร์ต

Tel.: 02 408 7575‐78
Fax : 02 408 7579
Tel : 02 889 0981
089 736 2806

สําน ักงานกรุงเทพฯ
Tel : 02 892 5113, 086 692
74/97 ซอยบางบอน 5, ถนนเอกชัย, แขวง
1992, 085 892 2268 Fex.:
บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร,
02 892 5114
10150

นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, สุราษฎร์
ธานี, ชุมพร,ยะลา,ตรัง
กรุงเทพ‐หาดใหญ่ รัตภูม,ิ ควนเนียง,
บางกลํ่า, สงขลา, คลองแงะ, สะเดา,
ปาดัง, ด่านนอก, นาหม่อน, จะนะ, นา
ทวี, ปั ตตานี, ยะลา, นราธิวาส, โกลก
หาดใหญ่,สงขลา

หจก. ภูเก็ตนิตธ
ิ รรม
ขนส่ง

สําน ักงานกรุงเทพฯ 70/19 หมู่ 1 ตรง
ข ้ามสนามกีฬาฯ ซ.29 ถ.ทวีวัฒนา แขวง
ทวีวัฒนา กทม

Tel : 02 889 0296, 081 956
5353, 081 956 0909 Fex.:
02 889 0296

ภูเก็ต

บจก.โกล้วนขนส่ง 2

สําน ักงานกรุงเทพฯ 519 ถ.บางแวก
(ศูนย์ขนส่ง 2) บางไผ่ บางแค กทม 10160

Tel : 02 410 3122, 02 448
2898, 02 448 2938 Fex.: 02
887 0233 กด 0

ตรัง, พัทลุง,กระบี่

Tel : 02 214 4341,02 216

สําน ักงานกรุงเทพฯ 212‐214 ถ.จารุเมือง
5846 Fex.: 02 219 3180 มือ
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทะฯ
บจก.เอส.ดี.เอ็กซเ์ พรส
ถื
อ.: 081 408 3196,081 449
10330

0862

หจก.โกล้วนรุง
่ โรจน์
ขนส่ง

สําน ักงานกรุงเทพฯ 82/57 ถนน พุทธ
มณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

Tel.: 02 887 3303, 081 627
7642

กระบี่

กทม 10150

Tel.: 02 416 5951, 02 416
5952, 01 915 7958

ตะกั่วป่ า,ระนอง,คุระบุร,ี ท ้ายเมือง,โคก
กลอย,พังงา

สําน ักงานกรุงเทพฯ 103/1 ถนนสะแก
งาม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.
10150

Tel.: 02 451 6712‐6,Fax: 02
894 9341

ประจวบคีรข
ี ันธ์,สุราษฎร์ธานี,บ ้านนา
สาร,บ ้านใน,นครศรีธรรมราช,ทุง่ สง
หัวไทร,สงขลา,

สําน ักงานกรุงเทพฯ 115/45 หมู่ 4 ซอย

หจก.นิวตะกว่ ั ป่าขนส่ง 95 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน

่ หายขนส่ง
บจก.สีส
(1988)

ประจวบ,นครศรีธรรมราช,สะเดา,ตรัง,
ชุมพร,ลิชล,ทุง่ สง,ภูเก็ต,ปั ตตานี,กระบี่
,พัทลุง,ระนอง,หาดใหญ่,สตูล,สงขลา
,สมุย,ระโนด

่ ในตารางทัง้ หมดนี้ ลูกค ้าสามารถเลือกบริษัทขนส่งอืน
*** หมายเหตุ นอกเหนือจากรายชือ
่ ๆ ในพืน
้ ทีใ่ กล ้สํานักงานของท่าน
่ บริษัทขนส่ง แผนทีพ
ได ้ตามต ้องการ โดยส่งชือ
่ ร ้อมเบอร์โทรศัพท์ เพือ
่ ให ้ทางเราประสานงานจัดส่งสินค ้าตามกําหนดได ้ทันที

Email: MKT@CHANCON.CO.TH
Line iD: @ChanCon
Sales Contact : 061 647 0184 - 6

No.
ลําด ับ

ราคาตะแกรงระบายนําแยกตามว ัสดุ

ิ
** ราคา บาท/เมตร/ชน

แผ่นเกรตติงตะแกรงระบายนํา ขนาดมาตรฐาน กว้างxยาว (ซม.)

ตะแกรงระบายนํ้ารอบสระว่ายนํ้า / ABS SwimmingPool Grating
ABS1-2 Overflow Grating: H=22.5mm, Standard Type
1

25x100

30x100

550.- 650.-

(46 ชิ้ น /เมตร, พลาสติ ค หนา 12.5mm. รุ่น มาตรฐาน, แกนคู่ใ ช้ก บั สระรูป วงกลมได้)
2

ABS3-4 Overflow Grating: H=24.5mm, Heavy Load

750.- 850.-

(38 ชิ้ น /เมตร, พลาสติ ค หนา 15mm. รุ่น หนาพิ เศษ, แกนคู่ใ ช้ก บั สระรูป วงกลมได้)

Swimming Pool Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) : 25x100 30x100
ตะแกรงพลาสติ ค ระบายนํ้าชนิ ด แข็งแรงเหนี ย วพิ เศษ / Patent Plastic PP Grating
ตะแกรงระบายนํ้าPP สีเทา (สีป นู เปลือ ย Loft )
3
650.- 650.( สิ ทธิ บ ตั รเฉพาะ, ขนาดมาตรฐาน 20-25-30cm X 100cm, ช่อ งรู 15x30mm วางโรยกรวดได้ด ี)
4
5

ตะแกรงระบายนํ้าPP สีด าํ เงาพิ เศษ (Glossy Black)
ตะแกรงระบายนํ้าPP สีผลิ ต พิ เศษ (แดง นํ้าเงิ น เหลือ ง ฯลฯ)

800.- 800.950.- 950.-

HDG. Steel Grating Size | ขนาดแผ่นตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) : 25x100
ตะแกรงเหล็ก แผ่น เชื่อ มสําเร็จ รูป ชุบ กัล วาไนซ์ก นั สนิ ม HotDip Grating
Steel Grating ช่อ งรู 40x100mm สูง 25mm เหล็ก หนา 3mm 1,000
6
7

Steel Grating ช่อ งรู 30x100mm สูง 25mm เหล็ก หนา 5mm

FRP Grating ช่อ งรู 38x38mm. สูง 25mm. แกนหนา 6.4mm.

1,100

2,000 2,200

FRP Fiberglass Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) : 25x100
FRP Grating ตะแกรงไฟเบอร์เสริ ม แรงทดแทนแสตนเลส ตัด ได้ทุก ขนาด
8

30x100

30x100

1,750 2,100

(Food Grade, ผิ ว กัน ลื่น , มี 5 สีม าตรฐาน เหลือ ง เขีย ว เทา ดํา นํ้า เงิ น , ทนสารเคมี สนิ ม )
9

FRP Grating ช่อ งรู 38x38mm. สูง 38mm. แกนหนา 6.4mm.

2,750 3,300

(Food Grade, ผิ ว กัน ลื่น , มี 2 สีม าตรฐาน เหลือ ง เทา ทนสารเคมี สนิ ม )

Stainless Steel Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :
ตะแกรงระบายนํ้าสแตนเลสสําเร็จ รูป สแตนเลสฟลอร์เดรนเกรตติ้ ง (เสริ ม คาน)
10
11

Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm. - Small
Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm. - Big Size

10x100cm 15x100cm

2,000 2,400

25x100cm 30x100cm

3,400 3,800

ทุกต ัวมีสต๊อค
่ !
พร้อมสง

ื
วิธก
ี ารเลือกซอตะแกรงระบายนํ
า Grating Shopping Guidance Expert
ว ัสดุตะแกรง \
คุณสมบ ัติ

ขนาดที
มีสต๊อค

1. ABS Plastic
Grating ตะแกรง
พลาสติกเอบีเอส

25x100cm.,
30x100cm.
สูง 2.5cm.

2. PP Platic Grating
ตะแกรงราง
ระบายนํา
พลาสติกพีพ ี
3. Hdg. Steel
Grating ตะแกรง
ื
เหล็ กแผ่นเชอม
ชุบก ันสนิม
4. FRP Molded
Grating ตะแกรง
ไฟเบอร์กล๊าส

5. Stainless 304
Grating ตะแกรงส
แตนเลสปัมเจาะรู

25x100cm.,
30x100cm.
สูง 3cm.

ระด ับราคา
(บาท)

450 ‐700.‐

่ ําได้
แชน
ไม่เป็นสนิม

ไม่เป็ นสนิม

650 ‐ 950.‐

ไม่เป็ นสนิม

25x100cm.,
30x100cm. สูง
2.5cm. หนา 3,
5mm.
850‐2,000.‐

้
เหมาะใชใน
พืนทีแห ้ง
รับนํ าหนักรถ
วิงผ่านได ้

150x400cm.
สูง 2.5cm.,
3.8cm., 5cm.

1,600‐2,000

10, 15, 20, 25,
30x100cm. สูง
2.5cm.
2,000‐3,800

ไม่เป็ นสนิม
ทนสารเคมี

ไม่เป็ นสนิม
ทนสารเคมี

รถวิง
ผ่านได้?

ั ัด สงั
สงต
ทําพิเศษ

ความ
สวยงาม

ั ความ
ิ ค้า สส
ี น
รูปสน
หรูหรา สวยงาม

150กก.

ั าและตัด
สงทํ
ปรับไม่ได ้ ใช ้
กับสระโค ้งได ้

ี าวครีม
สข
เหมือนใน
ท ้องตลาด
้ วไป
ใชทั

25x100, 30x100cm. H2.5cm.

200กก.

สงั ตัดเป็ น
ขนาดพิเศษ
และนํ ามาวาง
ต่อกันได ้

สวยดูด ี
เหนียวทน ไร ้
รอยต่อ มี
เอกลัษณ์

25x100, 30x100cm. H 3cm.

1.5 ‐ 25 ตัน

ั
สงผลิ
ตขนาด
พิเศษ ภายใน
14‐21 วัน

เหล็กแผ่น
ื ชุบ
เชอม
ี
ฮอทดิป สบ
รอน์เงิน

25x100, 30x100cm. H 2.5cm.

500กก.

ั ดเป็ น
สงตั
ขนาดพิเศษได ้
ภายใน 3 วัน

่ งรู
สวย ชอ
ี
สเหลี
ยม
จตุรัส มี
เอกลัษณ์

150x400cm. H25,38,50mm.

200กก.

ั าขนาด
สงทํ
่ งรู แบบ
ชอ
พิเศษ ภายใน
14 ‐ 21 วัน

หรูหรา สง่า
งาม เสริม
คุณค่าทีอยู่

5 sizes H 2.5cm.

ิ ธิบต
่ งรูเล็ก กันลืน ใชทดแทนตะแกรงรอบสระว่
้
1. ตะแกรงพลาสติกพีพเี กรตติง สท
ั รเฉพาะ ไม่มใี ครเหมือน แข็งแรง เหนียวพิเศษ ชอ
ายนํ ารุน
่ เก่าได ้ดี
ั ดเป็ นขนาดพิเศษได ้ภายใน 3 วัน นวัตกรรมใหม่ สวยงามดูด ี มีเอกลัษณ์ ทนแดด สารเคมี ใชทดแทนตะแกรงเหล็
้
2. ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส สงตั
ก สแตนเลส
ื
้
ื
3. ตะแกรงเหล็กแผ่นเชอมชุ
บกันสนิม เลือกวัสดุเกรดเอ ใชระบบเช
อมหลอมเป็
นเนือเดียวด ้วยระบบออโตเมติค CO2/MIG เคลือบผิวกันสนิม 75 ไมครอน
ื
ั พอร์ทด ้านล่างห่างทุกๆ 20 ซม. เพือเสริมความแข็งแกร่งทัวแผ่น
4. ตะแกรงแสตนเลส 304 เลือกวัสดุหนา 2มม. (หนาทีสุดในตลาด) เชอมคานซ
พ
ื
้
5. ถ ้าต ้องการให ้มีรถวิงผ่านบนตะแกรง เลือกได ้เพียงวัสดุเดียว คือใช ้ ตะแกรงเหล็กแผ่นเชอมชุ
บกันสนิมเท่านัน แต่หากลูกค ้าต ้องการเพียงใชในรอบบ
้าน
ห ้องนํ า ตลาดสด ทีไม่มรี ถวิงผ่าน สามารถเลือกตามงบประมาณและพืนทีต ้องการใช ้

บริษทั แชนคอน จํากัด / บริษทั เกรตติงไทย จํากัด www.ChanCon.co.th
(ซอยท่าข้าม 21/1 ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2 เขตบางขุนเทียน ปากซอยมี HomePro, Big-C และ Mc Donald)

Line: @ChanCon

E‐Mail: mkt@chancon.co.th Sales Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6

Order Instruction: คําแนะนําในการสังซือสินค้า เงือนไขการส่งสินค้า ขอใบเสนอราคา
1. ราคาทีนําเสนอทุกรายการตามใบเสนอราคา เป็ นราคารับสินค้าเองทีคลังของบริษท
ั ยังไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิมและค่าขนส่งสินค้า (Price offered excluded VAT and Delivery)
2. การขอใบเสนอราคา ให้เข้าเว็บไซท์ www.CHANCON.co.th จากนันเลือกสินค้าทีต้องการ
ขอราคา จะมีใบเสนอราคาขึนมาทีหน้าแรกเสมอ ให้คลิกทีใบเสนอราคาหน้าเว็บไซท์ เป็ นการ
Download ใบเสนอราคาในรูปแบบ Acrobat File เพือเซฟนํามาพิมพ์ในเครืองได้ทน
ั ที
3. การขอดูตวั อย่างหรือติดต่อสังซือได้ที บริษท
ั แชนคอน โดยตรง(ไม่มส
ี าขาทีอืน) ตามทีอยู:่ เลขที
199 ซอยท่าข้าม21/1 ถนนพระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
4. บริการส่งฟรีภายในเขตกรุงเทพมหานคร สําหรับยอดสังซือ มากกว่า 30,000 บาท
ั โดยตรง หาก
หากยอดสังซือตํากว่า ลูกค้าจะต้องประสานงานจัดเตรียมขนส่งมารับสินค้าทีบริษท
ให้บริษท
ั ประสานงานและจัดเตรียมขนส่งพร้อมคนยก จะมีคา่ ใช้จา่ ย 2,000 บาท ต่อรอบ
5. กรณีชาํ ระเป็ นเงินสด ลูกค้าต้องชําระเงินให้ครบถ้วนก่อนเข้ารับสินค้า โดยจ่ายเป็ นเงินสดทีบริษท
ั
หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร เช่น SCB Easy Pay แต่หากจ่ายเป็ นเช็ค จะต้องรอให้เช็คเคลียร์
ผ่านเงินโอนจากธนาคารโดยสมบูรณ์กอ
่ น จึงจะรับสินค้าได้

บริ ษทั แชนคอน จํากัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel: 02 451 0780-1, 081 932 7894, 061 647 0184-6 Fax: 02 451 0786 < รหัสผูเ้ สี ยภาษี 010-554-902-1705 >
E-mail: mkt@chancon.co.th

Line id: @ChanCon

www.CHANCON.co.th

www.chancon.co.th

สุขสว ัสดิ์ / ทางด่วน

ลงทางด่วน สมุทรสาคร

<สามแยก บางปะแก้ว>

Tel: 02‐451 0780‐1 Fax: 02‐451 0786
ม.พิศาล 11

บจก. เจริญ‐
อุตสาหกรรม

โรงพิมพ์

(เข ้าซอยท่าข ้ามประมาณ 3

ป้ ายหมูบ
่ ้าน
"สวัสดี"
ิ
หอนาฬกา

ถนนท่าข ้าม / Thakham Rd.
ซอยท่าข้าม 32

บ้านเลขที่ 86/42

ร ้านขาย
สว่าน

ซอยท่าข้าม 30

ร ้านขาย

วัสดุกอ
่ สร ้าง

บ้านเลขที่ 7

คลังสินค ้า
ประตูรัว้ สีทอง

คล ังสินค้า‐1 : บริษ ัท แชนคอน จําก ัด
เลขที่ 86/42 ซอยท่าข้าม 28/2 ถนนพระราม2
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel: 02‐451 0780‐1 Fax: 02‐451 0786

หมูบ
่ ้าน พิศาล ท่าข ้าม 30
คล ังสินค้า‐2 : บริษ ัท แชนคอน จําก ัด
เลขที่ 7 ซอยท่าข้าม 32 ถนนพระราม2

โรงงาน
"โก๋แก่" "แม่รวย"

โรงงานรองเท ้า
กีโต ้/ KITO

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

ถนนเทียนทะเล

มุง่ หน ้าไปชายทะเลบางขุนเทียน

โรงเหล ้า

แสงจันทร์

ติดต่อบริษ ัท แชนคอน / บจก. เกรตติงไทย ได้ท ี 199 ซอยท่าข้าม 21/1

ซอยเทียนทะเล7

ถนนท่าข ้าม / Thakham Rd.

ร ้านทํา
โลงจําปา

ซอยท่าข้าม 23

ยูไนเต็ด
ฟู้ ดส์

ซอยท่าข้าม 21/1

บางขุนเทียน

วัดท่าข ้าม

ซอยท่าข้าม 28/2

ถนน

ซอยท่าข้าม 23

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

ซอยท่าข้าม 28/1

นครธน

เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม 21/1 ถนนพระราม2

ซอยท่าข้าม 28

โรงพยาบาล

มุง่ หน ้าไป สมุทรสาคร / แม่กลอง / อัมพวา

สํานักงานเขต
บางขุนเทียน

บริษ ัท แชนคอน จําก ัด/ บจก. เกรตติงไทย

ซอยท่าข้าม7

โรงเบียร์
ฮอลแลนด์

สน.
ท่าข ้าม

บ้านเลขที่ 199

ถนนพระรามที่ 2

วัดกําแพง

มาจากเส ้น "วงแหวนกาญจนา" เตรียม "กลับรถ" หน ้า โรงพยาบาลบางมด

พระราม2 ซอย 50

Chancon Co., Ltd. Map

โรงพยาบาล
"บางมด"

สน.
บางมด
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ทางไปซอยอนาม ัยงามเจริญ

ดาวคะนอง

Line id: @ChanCon

