
 

 

 

 

 

สนใจเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย หรือต้องกำรข้อมูลเร่ืองเคร่ืองกวนเพิม่เติม กรุณำติดต่อท่ี 

Hot Line : 092-782 5493  E-mail: ttuntis@gmail.com  Line: @KittaKarn 

ผลติภัณฑ์ เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ขนม เคร่ืองกวนผสม เคร่ืองกวนอเนกประสงค์ เคร่ืองผสม

อำหำร เคร่ืองกวนอำหำร กระทะกวนไส้ขนม Agitators  Mixers กติตกำนต์ ( KittaKarn ) มี

ดังนี ้

1.เคร่ืองกวนไส้ กระทะสแตนเลส พร้อมชุดหัวตีหรือแขนผสมสำมำรถยกเอียงได้ ตัวเคร่ืองและ
แกนใบกวนท ำจำกสแตนเลส ใบกวนเทฟลอน (food grade) แกนหมุนใบกวนมีให้เลือกท้ังแบบ
ตรงๆ หรือหมุนกวำดเอยีงๆได้ ควำมเร็วในกำรหมุน ได้ควำมเร็วเดียว เน้นกำรใช้งำนที่ง่ำยเป็น
หลกั มีให้เลือก 6 ขนำด คือขนำด 20,22,24,26,28 และ 30 นิว้ 
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1.1 เคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนาด 20 นิ้ว 

 

 

 

ในรูปเป็นเคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนำด 20 นิว้ ปริมำณที่ต้องกำรกวน 10-15 กก. 
รำคำนีร้วมมอเตอร์เกยีร์ทด 1.0 แรง พร้อมชุดหัวตีหรือแขนผสมสำมำรถยกเอยีงได้  เพ่ือให้
สำมำรถขนถ่ำยอำหำรหรือตักผลติภ ณฑ์ในกระทะกวนได้ง่ำยมำก ควำมเร็วในกำรหมุน ได้
ควำมเร็วเดียว ปรับควำมเร็วไม่ได้ โดยสำมำรถเลือกแกนหมุนแบบกวนตรง หรือแกนหมุนแบบ
กวนเอยีงท่ีสำมำรถหมุนกวนรอบตัวเองและกวนกวำดได้รอบๆกระทะ ตัวเคร่ืองท ำจำกสแตนเล
สอย่ำงดี ไม้พำยท ำด้วยเทฟลอน (ทนทำน สึกยำก มีอะไหล่เปลีย่น) 

1.2 เคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนาด 22 นิ้ว 

 

 

 

ในรูปเป็นเคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนำด 22 นิว้ ปริมำณที่ต้องกำรกวน 15-20 กก. 
รำคำนีร้วมมอเตอร์เกยีร์ทด 1.0 แรง พร้อมชุดหัวตีหรือแขนผสมสำมำรถยกเอยีงได้  เพ่ือให้
สำมำรถขนถ่ำยอำหำรหรือตักผลติภ ณฑ์ในกระทะกวนได้ง่ำยมำก ควำมเร็วในกำรหมุน ได้
ควำมเร็วเดียว ปรับควำมเร็วไม่ได้ โดยสำมำรถเลือกแกนหมุนแบบกวนตรง หรือแกนหมุนแบบ
กวนเอยีงท่ีสำมำรถหมุนกวนรอบตัวเองและกวนกวำดได้รอบๆกระทะ ตัวเคร่ืองท ำจำกสแตนเล
สอย่ำงดี ไม้พำยท ำด้วยเทฟลอน (ทนทำน สึกยำก มีอะไหล่เปลีย่น) 
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1.3 เคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนาด 24 นิ้ว 

 

 

 

 

ในรูปเป็นเคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนำด 24 นิว้ ปริมำณที่ต้องกำรกวน 20-25 กก. 
รำคำนีร้วมมอเตอร์เกยีร์ทด 1.0 แรง พร้อมชุดหัวตีหรือแขนผสมสำมำรถยกเอยีงได้  เพ่ือให้
สำมำรถขนถ่ำยอำหำรหรือตักผลติภ ณฑ์ในกระทะกวนได้ง่ำยมำก ควำมเร็วในกำรหมุน ได้
ควำมเร็วเดียว ปรับควำมเร็วไม่ได้ โดยสำมำรถเลือกแกนหมุนแบบกวนตรง หรือแกนหมุนแบบ
กวนเอยีงท่ีสำมำรถหมุนกวนรอบตัวเองและกวนกวำดได้รอบๆกระทะ ตัวเคร่ืองท ำจำกสแตนเล
สอย่ำงดี ไม้พำยท ำด้วยเทฟลอน (ทนทำน สึกยำก มีอะไหล่เปลีย่น) 

1.4 เคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนาด 26 นิ้ว 

 

 

 

 

ในรูปเป็นเคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนำด 26 นิว้ ปริมำณที่ต้องกำรกวน 25-30 กก. 
รำคำนีร้วมมอเตอร์เกยีร์ทด 1.0 แรง พร้อมชุดหัวตีหรือแขนผสมสำมำรถยกเอยีงได้  เพ่ือให้
สำมำรถขนถ่ำยอำหำรหรือตักผลติภ ณฑ์ในกระทะกวนได้ง่ำยมำก ควำมเร็วในกำรหมุน ได้
ควำมเร็วเดียว ปรับควำมเร็วไม่ได้ โดยสำมำรถเลือกแกนหมุนแบบกวนตรง หรือแกนหมุนแบบ
กวนเอยีงท่ีสำมำรถหมุนกวนรอบตัวเองและกวนกวำดได้รอบๆกระทะ ตัวเคร่ืองท ำจำกสแตนเล
สอย่ำงดี ไม้พำยท ำด้วยเทฟลอน (ทนทำน สึกยำก มีอะไหล่เปลีย่น) 
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1.5 เคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนาด 28 นิ้ว 

 

 

 

 

ในรูปเป็นเคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนำด 28 นิว้ ปริมำณที่ต้องกำรกวน 30-35 กก. 
รำคำนีร้วมมอเตอร์เกยีร์ทด 1.0 แรง พร้อมชุดหัวตีหรือแขนผสมสำมำรถยกเอยีงได้  เพ่ือให้
สำมำรถขนถ่ำยอำหำรหรือตักผลติภ ณฑ์ในกระทะกวนได้ง่ำยมำก ควำมเร็วในกำรหมุน ได้
ควำมเร็วเดียว ปรับควำมเร็วไม่ได้ โดยสำมำรถเลือกแกนหมุนแบบกวนตรง หรือแกนหมุนแบบ
กวนเอยีงท่ีสำมำรถหมุนกวนรอบตัวเองและกวนกวำดได้รอบๆกระทะ ตัวเคร่ืองท ำจำกสแตนเล
สอย่ำงดี ไม้พำยท ำด้วยเทฟลอน (ทนทำน สึกยำก มีอะไหล่เปลีย่น) 

1.6 เคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนาด 30 นิ้ว 

 

 

 

 

ในรูปเป็นเคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนำด 30 นิว้ ปริมำณที่ต้องกำรกวน 35-40 กก. 
รำคำนีร้วมมอเตอร์เกยีร์ทด 1.0 แรง พร้อมชุดหัวตีหรือแขนผสมสำมำรถยกเอยีงได้  เพ่ือให้
สำมำรถขนถ่ำยอำหำรหรือตักผลติภ ณฑ์ในกระทะกวนได้ง่ำยมำก ควำมเร็วในกำรหมุน ได้
ควำมเร็วเดียว ปรับควำมเร็วไม่ได้ โดยสำมำรถเลือกแกนหมุนแบบกวนตรง หรือแกนหมุนแบบ
กวนเอยีงท่ีสำมำรถหมุนกวนรอบตัวเองและกวนกวำดได้รอบๆกระทะ ตัวเคร่ืองท ำจำกสแตนเล
สอย่ำงดี ไม้พำยท ำด้วยเทฟลอน (ทนทำน สึกยำก มีอะไหล่เปลีย่น) 
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2. เคร่ืองกวน เคร่ืองผสม ( Agitator or Mixer)  เป็นเคร่ืองกวนผสม ที่เป็นทั้งถังเหลก็ ถังสแตน
เลส ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ผลติส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมท่ัวไป เช่น อุตสำหกรรม
อำหำรและเคร่ืองด่ืม ยำ เคร่ืองส ำอำง เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี น ้ำตำล อุตสำหกรรมบ ำบัดน ้ำเสีย 
หรืออ่ืนอีกมำกมำย  เป็นสินค้ำเฉพำะรำยลูกค้ำท่ีต้องส่ังผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ใบกวน( Impeller Type) มีหลำกหลำยแบบให้เลือก เป็นสินค้ำเฉพำะรำยลูกค้ำท่ีต้องส่ังผลติ 
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4. Tank and Vessel เป็นสินค้ำเฉพำะรำยลูกค้ำท่ีต้องส่ังผลติ 

 
5. Solid- Liquid Separation เป็นสินค้ำเฉพำะรำยลูกค้ำท่ีต้องส่ังผลติ 
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ค ำแนะน ำในกำรส่ังซ้ือเคร่ืองกวน ช่องทำงกำรติดต่อ เง่ือนไขกำรส่งเคร่ืองกวน วิธีกำรส่ังซ้ือ นัดหมำยส่ง

เคร่ืองกวน กำรช ำระเงิน เลขท่ีบัญชีธนำคำร 

1. รำคำท่ีน ำเสนอทุกรำยกำร ตำมใบรำคำข้ำงต้น เป็นรำคำรับเคร่ืองกวนเองท่ีคลงัสินค้ำของร้ำน และรำคำ

ดังกล่ำวยังไม่รวมค่ำจัดส่งสินค้ำ 

2. กรณี ส่ังซ้ือมูลค่ำน้อยกว่ำ 15,000 บำท ลูกค้ำจะต้องมำรับสินค้ำเองท่ีร้ำน หรือ 

    2.1 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล คิดค่ำจัดส่งสินค้ำไปยังลูกค้ำตำมอตัรำท่ีบริษัทขนส่งก ำหนด 

   2.2 ในพื้นท่ีต่ำงจังหวัด ลูกค้ำเป็นผู้ช ำระค่ำขนส่ง ไปในจังหวัดของลูกค้ำ โดยลูกค้ำเป็นผู้ช ำระค่ำขนส่งเอง

ท่ีปลำยทำง ลูกค้ำสำมำรถเลือกบริษัทขนส่งได้เอง หรือเลือกจำกรำยช่ือบริษัทขนส่งตำมที่แนบนี้ รำยช่ือ

บริษัทขนส่งประจ ำภำคต่ำงๆ 

3. เง่ือนไขกำรช ำระเงิน เป็นเงินสดโดนโอนเงินเข้ำบัญชี 
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กรณีช ำระเป็นเงินสด ลูกค้ำต้องช ำระเงินให้ครบถ้วนก่อน โดยจ่ำยเป็นเงินสดที่ร้ำน หรือโอนผ่ำนบัญชี

ธนำคำร แต่หำกจ่ำยเป็นเช็ค จะต้องรอให้เช็คเคลยีร์ผ่ำนเงินโอนจำกธนำคำรโดยสมบูรณ์ก่อน จึงสำมำรถรับ

สินค้ำได้ 

4. กรณีส่ังซ้ือเคร่ืองกวนท่ีมีสต๊อคอยู่แล้ว ร้ำนสำมำรถจัดส่งได้ภำยใน 1-3 วันท ำกำร ยกเว้นเคร่ืองกวนท่ีไม่

มีในสต๊อค จะต้องรอสินค้ำ 15-20 วัน ส ำหรับกำรผลติ และจะต้องช ำระมัดจ ำค่ำเคร่ืองกวน 50% ของมูลค้ำ

ท้ังหมด 

5. สินค้ำทีท่ำงร้ำนจัดส่งให้ลูกค้ำ กรุณำตรวจสอบควำมถูกต้องของจ ำนวน สภำพของสินค้ำ ภำยใน 3 วัน 

หำกเลยก ำหนดนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลีย่นหรือคืน 

หรือสนใจสอบถำมเพิม่เติมเกีย่วกบั สินค้ำในสต๊อค รำคำพเิศษ กำรนัดหมำยส่งสินค้ำ วิธีกำรส่ังซ้ือ ให้

ติดต่อได้ท่ี ฝ่ำยขำย โดยตรง  

( Sales Tel : 092-7825493, 061-8742956 หรือ LINE : @KittaKarn ) 
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