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*** หมายเหต ุนอกเหนอืจากรายชือ่ในตารางทัง้หมดนี ้  ลกูคา้สามารถเลอืกบรษัิทขนสง่อืน่ๆ ในพืน้ทีใ่กลส้าํนักงานของทา่น
ไดต้ามตอ้งการ  โดยสง่ชือ่บรษัิทขนสง่ แผนทีพ่รอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์เพือ่ใหท้างเราประสานงานจัดสง่สนิคา้ตามกําหนดไดท้นัท

บจก.นวิสแ์มส่อดทราน
สปอรต์

 สํานกังานกรงุเทพ   136/1‐2 ถ.เพชร
เกษม 91 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุม่แบน จ.

สมทุรสาคร 74130

  Tel. : 085‐653 5229,             

 084‐365 4555   Fax : 02‐

813 8965          

แมส่อด

บจก.เอ็นทซี ีรบั‐สง่ 
พสัดดุว่น

 สํานกังานกรงุเทพ   130 รองเมอืง ซ.4 ถ.
รองเมอืง แขวงรองเมอืง เขตปทมุวนั กทม.

10330

โทร 02 611 8454‐55 , 02 
611 9582

แพร,่น่าน,พะเยา,ลําปาง,ลําพูน,
เชยีงใหม,่เชยีงราย

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เมอืง
เหนอืขนสง่

 สํานกังานกรงุเทพ   30 หมู ่9 ซอย 6/2 
เขตทววีฒันา แขวงทววีฒันา กรงุเทพ

Tel.: 02 448 1756,085 247 

8544
ลําพูน

โซนภาคเหนอื

 นิม่ซีเ่ส็งขนสง่ 1988

สํานกังานกรงุเทพ   ทอียู ่37/8‐10   ถ.
พุทธมณฑลสาย 2  ซอยสขุาภบิาล 21/1 
แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทววีฒันา 

กรงุเทพมหานคร

  Tel.: 0‐2448‐2890‐2            

Fax.0‐2448‐2892 ext.5116 

เชยีงใหม ่: สาขาตลาดวโรรส,สนั
กําแพง,ทา่ลี,่กองลอย,ฝาง  ลําพูน
 : สาขาป่าซาง,บา้นโฮง่   เชยีงราย

 : เเมส่าย,เวยีงป่าเป้า,

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ทราน
สปอรต์ โอเค

 สํานกังานกรงุเทพ    10 หมู ่8 ถนนพุทธ
มณฑลสาย 4 ตําบลกระทุม่ลม้ อําเภอสาม

พราน จังหวดั นครปฐม 73220
Tel.: 0‐2889‐8752

เชยีงราย,แมฮ่อ่งสอน,เชยีงใหม,่
ลําพูน,ลําปาง,พะเยา,น่าน,แพร่

3. สามารถเชค็เลขพัสดไุดท้ี ่www.kerryexpress.com หรอื เคอรี ่เอ็กซเ์พรส แอปพลเิคชัน่ 

2. หลงัจากสง่สนิคา้กบัทาง Kerry Express แลว้ เราจะสง่เลขพัสดสุนิคา้ เพือ่ตดิตามสถานะของพัสดุ

สาขาเซน็ทรัลพระราม 2  (ใน Office Mate)  ชัน้ใตด้นิ  

สง่ไดท้กุจงัหวดั

บจก.นิม่เอ็กซเ์พรส
 สํานกังานกรงุเทพ   37/8‐10 ถ.พุทธ

มณฑลสาย 2 ซ.สขุาภบิาล 21/1 แขวงศาลา 
เขตทววีฒันา 10170

Tel.088 003 9340 Fax.02‐

448‐1509 , 02‐448‐1873, 02‐

448‐1651

สง่ทกุจังหวดั แตรั่บน้ําหนักไมเ่กนิ
 50 กล ความยาวไมเ่กนิ 2 เมตร 
ราคาคดิตามน้ําหนักและความยาว

      บรษัิท แชนคอน จํากัด   481/324  ซ.วัดเพลงวปัิสสนา ถ.จรัญสนทิวงศ ์ แขวงบางขนุศร ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700 
บรษัิท เกรตตงิไทย จํากัด   3 ซอยทา่ขา้ม28/  ถนนพระราม2  แขวงแสมดํา  เขตบางขนุเทยีน  กรงุเทพฯ  10150

 Tel: 02 4510780‐1   Fax: 02 4510786    E‐mail: mkt@chancon.co.th   เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 010‐555‐712‐9153 (สาํนักงานใหญ่)

สง่ผา่น Kerry Express (เคอรี ่เอ็กซเ์พรส) เง ือ่นไขการจดัสง่สนิคา้

1. รอบจัดสง่ โอนเงนิลว่งหนา้ 1 วนั กอ่น 12.00 น.  จะจัดสง่สนิคา้ใหใ้นวนัถัดไป
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*** หมายเหต ุนอกเหนอืจากรายชือ่ในตารางทัง้หมดนี ้  ลกูคา้สามารถเลอืกบรษัิทขนสง่อืน่ๆ ในพืน้ทีใ่กลสํ้านักงานของทา่น
ไดต้ามตอ้งการ  โดยสง่ชือ่บรษัิทขนสง่ แผนทีพ่รอ้มเบอรโ์ทรศัพท ์เพือ่ใหท้างเราประสานงานจัดสง่สนิคา้ตามกําหนดไดท้ันที

บรุรีมัย ์พนมรุง้ขนสง่

สํานกังานกรงุเทพ  82/83 หมู ่
19 พทุธมณฑลสาย 2 แขวง
ศาลาธรรมสพน ์เขตทววีฒันา 

กทม.

Tel.: 02 887 4134,081 878 

7889,085 479 8271
บรุรีัมย,์นางรอง

บจก.โชคบญุนําพฒันา
ขนสง่ (2005)

สํานกังานกรงุเทพ 82/75 หมู ่
19 พทุธมณฑลสาย 2 แขวง
ศาลาธรรมสพน ์เขตทววีฒันา 

กรงุเทพฯ

Tel.: 02 887 4328,02 887 

4329
อดุรธาน,ีหนองคาย

สหะตะก ัว่ป่า สคี ิว้ ขนสง่ สํานกังานกรงุเทพ 100/111 
ถนนพทุธมณฑล สาย 2

Tel.: 02 885 8425‐6,089 845 

7103

สคีิว้,สงูเนนิ,ดา่นขนุทด,
เทพสถติ,หนองบวัโคก‐

จัตรุัส

บจก.โกโลด ทรานสปอรต์

สานกงานกรงุเทพ ศนูยรบ
สนิคา้กรงุเทพ‐พทุธมณฑลสาย

3:153/16ม.1 ถ.ทววีฒันา‐
กาญจนาภเิษก แขวงทววีฒันา 

เขตทววีฒันา กทม

Tel.: 094 472 1796,098 451 

8141,086 074 1212

นครราชสมีา,ขอนแกน่,หนองคาย 
อดุรธานี,นครพนม,อบุลราชธานี,
หนองบัวลําภู,รอ้ยเอ็ด,กาฬสนิธุิ,์
มกุดาหาร,ยโสธร,มหาสารคาม,เลย,

ชัยภูม,ิสกลนคร,บงึกาฬ,บรุรัีมย,์ศรสีะเกษ
,สรุนิทร์

หจก.มง่เส็งบรุรีมัย ์ขนสง่

หจก.อส.อบุลขนสง่

สํานกังานกรงุเทพ  
750 ถนนพทุธมณฑลสาย 3 
แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทวี
วฒันา กรงุเทพฯ 10170

Tel.: 02‐888‐0600, 081‐876‐

4257, 086‐308‐1900
อบุลราชธานี

       สํานกังานกรงุเทพ          
90 หมู9่ ถนนทววีฒันากาญจนา
ภเิษก ซอย10 แขวงศาลา

ธรรมสพน ์เขตทววีฒันา กรงุเทพ
Bangkok 10170

Tel.: 02 887 3258,083 124 

4746 , 081 838 2707
บรุรีัมย,์นางรอง,สรุนิทร์

บจก.สหขนสง่ เลย‐อดุร

สํานกังานกรงุเทพ ศนูยร์วม
ขนสง่ 1 435 ถนนบางแวก แขวง

บางไผ ่
เขตบางแค กรงุเทพฯ 10160

Tel.: 02 410 3413,02 865 

3472 Fex.: 02 410 3172

อดุรธาน,ีหนองคาย,
หนองบวัลําภ,ูศรบีญุเรอืง,

ชมุแพ,ชยัภมูิ

บจก.ไอท ีทรานสปอรต์

สํานกังานกรงุเทพ  72/2 ถนน 
พทุธมณฑล สาย 2

แขวง ศาลาธรรมสพน ์เขต ทวี
วฒันา กรงุเทพฯ 10170

Tel.: 087‐5831759 (คณุจํา
รักษ์)

นครราชสมีา,อบุลราชธาน,ี
ขอนแกน่,อดุรธานี

      บรษัิท แชนคอน จํากดั   481/324  ซ.วดัเพลงวปัิสสนา ถ.จรัญสนทิวงศ ์ แขวงบางขนุศร ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700 

บรษัิท เกรตตงิไทย จํากดั   3 ซอยทา่ขา้ม28/  ถนนพระราม2  แขวงแสมดํา  เขตบางขนุเทยีน  กรงุเทพฯ  10150
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หจก.ดว่นหนองคาย
สํานกังานกรงุเทพ 74/31 ถนน
รองเมอืง แขวงรองเมอืง เขต

ปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330

Tel.:  02 219 1829,086 996 

5262,084 158 5662

หนองคาย,อดุรธานี
,ขอนแกน่

โซนภาคอสีาน
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บจก.สีส่หายขนสง่ 
(1988)

สํานกังานกรงุเทพฯ 103/1 ถนนสะแก
งาม แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กทม. 

10150

Tel.: 02 451 6712‐6,Fax: 02 

894 9341

ประจวบครีขัีนธ,์สรุาษฎรธ์านี,บา้นนา
สาร,บา้นใน,นครศรธีรรมราช,ทุง่สง    

หัวไทร,สงขลา,

หจก.โกลว้นรุง่โรจน ์
ขนสง่

สํานกังานกรงุเทพฯ 82/57 ถนน พทุธ
มณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน ์เขต
ทววัีฒนา กรงุเทพมหานคร 10170

Tel.: 02 887 3303, 081 627 

7642
กระบี่

หจก.นวิตะก ัว่ป่าขนสง่
สํานกังานกรงุเทพฯ 115/45 หมู ่4 ซอย 
95 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน

 กทม 10150

Tel.: 02 416 5951, 02 416 

5952, 01 915 7958
ตะกั่วป่า,ระนอง,ครุะบรุ,ีทา้ยเมอืง,โคก

กลอย,พังงา

ตรัง, พัทลงุ,กระบี่บจก.โกลว้นขนสง่ 2

บจก.เอส.ด.ีเอ็กซเ์พรส
สํานกังานกรงุเทพฯ 212‐214 ถ.จารเุมอืง

 แขวงรองเมอืง เขตปทมุวัน กรงุเทะฯ 
10330

Tel : 02 214 4341,02 216 

5846 Fex.: 02 219 3180 มอื
ถอื.: 081 408 3196,081 449

 0862

ประจวบ,นครศรธีรรมราช,สะเดา,ตรัง,
ชมุพร,ลชิล,ทุง่สง,ภเูก็ต,ปัตตานี,กระบี่
,พัทลงุ,ระนอง,หาดใหญ,่สตลู,สงขลา

,สมยุ,ระโนด

สํานกังานกรงุเทพ 100/16 หมู ่19 ถ.
พทุธมณฑล สาย 2 ซ.24 แขวงศาลา
ธรรมสพน ์เขตทววัีฒนา กทม. 10170

     Tel.: 02 885 8721              

086 308 0572

โซนภาคใต้

 ปิยวฒันท์รานสปอรต์

ภเูก็ต

หาดใหญ,่สงขลา
Tel : 02 892 5113, 086 692 

1992, 085 892 2268 Fex.: 

02 892 5114

สํานกังานกรงุเทพฯ
74/97 ซอยบางบอน 5, ถนนเอกชยั, แขวง
บางบอน     เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร,

 10150

หาดใหญ,่สงขลา,จะนะ,นาทว,ีสงิหนคร
,ยะลา,ปัตตานี,ตรัง,พัทลงุ,สตลู

กรงุเทพ‐หาดใหญ ่รัตภมู,ิ ควนเนียง, 
บางกล่ํา, สงขลา, คลองแงะ, สะเดา, 
ปาดัง, ดา่นนอก, นาหมอ่น, จะนะ, นา
ทว,ี ปัตตานี, ยะลา, นราธวิาส, โกลก

นครศรธีรรมราช, หาดใหญ,่ สรุาษฎร์
ธานี, ชมุพร,ยะลา,ตรัง

        Tel.: 02 408 7575‐78      

 Fax : 02 408 7579

สํานกังานกรงุเทพ 920 ถนนพทุธ
มณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน ์เขต

ทววัีฒนา กรงุเทพฯ 10170

สํานกังานกรงุเทพฯ
พทุธมณฑลสาย 2 48/19 หมูท่ี ่1 ถ.ทวี
วัฒนา เขตทววัีฒนา (เยือ่งสนามกฬีาราช

ดําเนนิ)

      บรษัิท แชนคอน จํากัด   481/324  ซ.วัดเพลงวปัิสสนา ถ.จรัญสนทิวงศ ์ แขวงบางขนุศร ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700 

บรษัิท เกรตตงิไทย จํากัด   3 ซอยทา่ขา้ม28/  ถนนพระราม2  แขวงแสมดํา  เขตบางขนุเทยีน  กรงุเทพฯ  10150

 Tel: 02 4510780‐1   Fax: 02 4510786    E‐mail: mkt@chancon.co.th   เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 010‐555‐712‐9153 (สาํนักงานใหญ่)

หจก. ภูเก็ตนติธิรรม
ขนสง่

Tel : 02 410 3122, 02 448 

2898, 02 448 2938 Fex.: 02

 887 0233 กด 0

สํานกังานกรงุเทพฯ 519 ถ.บางแวก 
(ศนูยข์นสง่ 2) บางไผ ่บางแค กทม 10160

Tel : 02 889 0296, 081 956 

5353, 081 956 0909 Fex.: 

02 889 0296

สํานกังานกรงุเทพฯ 70/19 หมู ่1 ตรง
ขา้มสนามกฬีาฯ ซ.29 ถ.ทววัีฒนา แขวง

ทววัีฒนา กทม

หจก.พฒันาเอ็กซเ์พลส

สมุยลําเลยีงทรพัย์

บรษิทั ภูเก็ตศรสีุชาติ
ขนสง่ จาํกดั

หจก. หาดใหญท่วัร ์      Tel : 02 889 0981               

 089 736 2806

หาดใหญ,่สงขลา,จะนะ,นาทว,ีสงิหนคร
,ยะลา,ปัตตานี,ตรัง,พัทลงุ,สตลู

    Tel.: 02 223 3831              

081 089 2988
สํานกังานกรงุเทพ 1700  ถ.กรงุเกษม
(ตรงขา้มหัวลําโพง) เขตป้อมปราบ



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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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
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