
 

สนใจเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย หรือต้องกำรข้อมูลเร่ืองเคร่ืองกวนเพิม่เติม กรุณำติดต่อท่ี 
Hot Line : 092-782 5493  E-mail: ttuntis@gmail.com  Line: @KittaKarn 
ส ำหรับร้ำนเบเกอร่ี ร้ำนค้ำชุมชน อุตสำหกรรมขนำดเลก็ อุตสำหกรรมในครัวเรือน SME's  

1. เคร่ืองกวนไส้ เคร่ืองกวน กระทะสแตนเลส พร้อมชุดหัวตีหรือแขนผสมสำมำรถยกเอยีงได้ รุ่นมอเตอร์
เกยีร์ทดรอบติดตั้งด้ำนบน 

ตัวเคร่ืองกวนและแกนใบกวนท ำจำกสแตนเลสคุณภำพดี ใบกวนเทฟลอน (food grade) แกนหมุนใบกวนมี

ให้เลือกท้ังแบบตรงๆ หรือหมุนกวำดเอียงๆได้ สิทธิบัตรเฉพำะของกติตกำนต์  มอเตอร์เกยีร์ทด 1 แรงม้ำวำง
ด้ำนบนตัวเคร่ือง ควำมเร็วในกำรหมุนระดับเดียว ด้ำนล่ำงเป็นช่องส ำหรับวำงเตำถ่ำนหรือเตำแก๊ส เน้นกำร

ใช้งำนท่ีง่ำยเป็นหลัก กระทะสแตนเลสมีให้เลือก 6 ขนำด คือขนำด 20,22,24,26,28 และ 30 นิ้ว  

***งำนส่ังผลิตใช้เวลำประมำณ 2 อำทิตย์    บริกำรส่งท่ัวประเทศ ทำงขนส่งเอกชน ค่ำส่งขึ้นกบัระยะทำง  
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1.1 เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนำด 20 นิว้  

ในรูปเป็นเคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส 

ขนำด  20 นิว้ รำคำนี้รวมมอเตอร์เกยีร์ทด 1.0 แรงติดตั้ง

ด้ำนบนตัวเคร่ือง พร้อมชุดหัวตีสำมำรถยกเอยีงได้  ตัวเคร่ือง

ท ำจำกสแตนเลสอย่ำงดี ใช้ได้ดีในพื้นท่ีเปียก ต้องกำรควำม

สะอำด ไม่เกดิสนิม เช็ดล้ำงท ำควำมสะอำดได้ง่ำย ขนำด

ตัวเคร่ืองกวนกว้ำง 57 ซม. ควำมยำว 86 ซม. ควำมสูงรวมขำ 

120 ซม. ไม้พำยท ำด้วยเทฟลอน ( Food Grade ทนทำน สึกยำก มีอะไหล่เปลีย่น) โดยสำมำรถเลือก

แกนหมุนแบบกวนตรง หรือแกนหมุนแบบกวนเอยีงท่ีสำมำรถหมุนกวนรอบตัวเองและกวนกวำดได้

รอบๆกระทะพร้อมกนั เหมำะส ำหรับลูกค้ำใช้กวนได้หลำยอย่ำง  เช่น สัปปะรดกวน  มะม่วงกวน เผือก

กวน ถั่วกวน ไส้ขนมสำคู และของเหลวอ่ืนๆ 
 

1.2 เคร่ืองกวนไส้ เคร่ืองกวน กระทะสแตนเลส ขนำด 22 นิว้ 

ในรูปเป็นเคร่ืองกวนไส้ เคร่ืองกวน กระทะสแตนเลส ขนำด 22 
นิว้ ตัวเคร่ืองท ำจำกสแตนเลสแบบหนำ ( สแตนเลสขนำด 4*4 
นิว้ ) ขนำดตัวเคร่ือง ( รวมขำ ) 57*86*120 เซนติเมตร (กว้ำง*
ยำว*สูง)  ใบกวนท ำจำกเทฟลอน Food Grade รำคำนี้รวม
มอเตอร์เกยีร์ทดรอบ 1 แรงม้ำวำงด้ำนบนตัวเคร่ืองกวน พร้อม
แขนผสมท่ีผู้ใช้ยกเอยีงได้ด้วยตัวเอง เพ่ือให้สำมำรถขนถ่ำย

อำหำรหรือตักผลติภัณฑ์ในกระทะกวนได้ง่ำยขึน้ ใช้งำนสะดวก ทนทำน ควำมเร็วในกำรหมุนระดับเดียว 
สำมำรถเลือกแกนกวนแบบกวนตรง หรือแกนกวนแบบกวนเอยีงท่ีสำมำรถหมุนกวนกวนรอบตัวเองและ
กวนกวำดได้รอบๆกระทะพร้อมกนั เพ่ือไม่ให้ผลติภัณฑ์ท่ีกวนติดก้นกระทะ และมีกำรกระจำยตัว กวนได้
เน้ือเนียนละเอยีด                                 
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1.3 เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนผสมอำหำร กระทะสแตนเลส ขนำด 24 นิว้ 

ในรูปเป็นเคร่ืองกวน เคร่ืองกวนผสมอำหำร กระทะสแตนเลส 
ขนำด 24 นิว้ ตัวโครงเคร่ืองกวนผสม และกระทะท ำจำกส
แตนเลสอย่ำงดี ใบกวนท ำจำกเทฟลอน Food Grade ทนทำน 
ท ำควำมสะอำดได้ง่ำย มีควำมปลอดภัยสูงและถูกสุขลกัษณะ 
ชุดแขนกวนผลติภัณฑ์สำมำรถยกเอียงได้ แกนหมุนใบกวน 
สิทธิบัตรเฉพำะของกติตกำนต์ สำมำรถเลือกปรับเป็นกำรกวน

แบบตรงๆ หรือกวนแบบเอยีงๆได้ในแกนหมุนเดียว ลูกค้ำสำมำรถใช้กวนได้หลำยอย่ำง เช่น ทุเรียนกวน ถั่ว
กวน ไส้ขนมต่ำงๆ หรือของเหลวอ่ืนๆ ด้ำนล่ำงมีช่องไว้ส ำหรับใส่หัวเตำ จะเป็นเตำแก๊สหรือเตำถ่ำนกไ็ด้ 
มอเตอร์เกยีร์ทดรอบ 1 แรงม้ำวำงด้ำนบน ท ำให้มีแรงบิดท่ีเพิม่มำกขึน้ แต่ก ำลงัในกำรกวนยังคงเท่ำเดิม และ
เคร่ืองไม่ร้อนขณะท ำกำรกวน 

1.4 เคร่ืองกวนไส้ขนม เคร่ืองกวน กระทะสแตนเลส ขนำด 26 นิว้ 

ในรูปเป็นเคร่ืองกวนไส้ขนม เคร่ืองกวน กระทะสแตนเลส 
ขนำด 26 นิว้ ตัวเคร่ืองท้ังเคร่ืองท ำจำกสแตนเลสคุณภำพแบบ
หนำ ทนทำนและแข็งแกร่ง ท ำควำมสะอำดและบ ำรุงรักษำได้
ง่ำย มอเตอร์เกียร์ทด 1 แรง พร้อมชุดหัวตีหนือแขนผสม
สำมำรถยกเอยีงได้ เพ่ือให้สำมำรถขนถ่ำยอำหำรหรือตัก
ผลติภัณฑ์ในกระทะกวนได้ง่ำยขึน้ ใบกวนท ำจำกเทฟลอน 

Food Grade ( ข้อดีของกำรใช้เทฟลอนคือกระทะจะไม่สึกง่ำย และยังหำซ้ือได้ง่ำยตำมร้ำนฮำร์ดแวร์ท่ัวไป ) 
แกนใบกวนเลือกแกนหมุนแบบกวนตรง หรือแกนหมุนแบบกวนเอยีงท่ีสำมำรถหมุนกวนรอบตัวเองและ
กวนกวำดได้รอบๆกระทะพร้อมกนั ไม่ว่ำจะกวนผลติภัณฑ์ใดๆ จะเป็นของเหลว ไส้ขนมต่ำงๆ ครีม น ้ำยำ 
น ้ำพริก                          
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1.5 เคร่ืองกวนผสม เคร่ืองกวนไส้ กระทะสแตนเลส ขนำด 28 นิว้ 

ในรูปเป็นเคร่ืองกวนผสม เคร่ืองกวนไส้ กระทะสแตนเลส 
ขนำด 28 นิว้ มอเตอร์เกยีร์ทด 1 แรงติดตั้งวำงด้ำนบนเคร่ือง
กวน พร้อมชุดหัวตีหรือแขนผสมสำมำรถยกเอียงได้ เพ่ือให้
สำมำรถตักผลติภัณฑ์ในกระทะกวนได้ง่ำยมำกขึน้ ตัวเคร่ือง
กวน กระทะกวนท ำจำกสแตนเลสอย่ำงดี ไม้พำยท ำจำกเทฟ
ลอน ( Food Grade ทนทำน ใบสึกยำก มีอะไหล่หำเปลี่ยน
ง่ำย ) ใช้งำนง่ำยสะดวก ทนทำน ควำมเร็วในกำรหมุนได้

ควำมเร็วเดียว แกนหมุนใบกวน เป็นสิทธิบัตรเฉพำะของกติตกำนต์ ท่ีเป็นกำรรวม 2 เคร่ืองอยู่ในเคร่ืองเดียว 
โดยเลือกแกนหมุนแบบกวนตรง หรือแกนหมุนแบกวนเอียงท่ีสำมำรถหมุนกวนรอบตัวเองและกวนกวำดได้
รอบๆกระทะพร้อมกนั เพ่ือไม่ให้ผลติภัณฑ์ท่ีกวนติดกระทะ และมีกำรกระจำยตัว กวนได้เน้ือเนียนละเอยีด 

1.6 เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ กระทะสแตนเลส ขนำด 30 นิว้ 

ในรูปเป็นเคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ กระทะสแตนเลส ขนำด 
30 นิว้ โครงเคร่ืองกวนท ำจำกสแตนเลสขนำดใหญ่คุณภำพดี 
ท ำให้ตัวเคร่ืองแข็งแรง ทนทำน สำมำรถใช้งำนได้นำน ชุดหัว
ตีหรือแขนผสมสำมำรถยกเอียงได้ ท ำให้ผู้ใช้ขนถ่ำยอำหำร
หรือตักผลติภัณฑ์ท่ีกวนในกระทะได้ง่ำยขึน้ แกนใบกวน เป็น
สิทธิบัตรเฉพำะของกติตกำนต์ ท่ีสำมำรถเปลี่ยนเป็นแบบ

กวนตรง หรือแบบกวนเอียง อยู่ในแกนกวนเดียวกัน ใบกวนท ำจำกเทฟลอน ( Food Grade ทนทำน สึกยำก 
หำอะไหล่เปลี่ยนได้ ) มอเตอร์เกยีร์ทดรอบ 1 แรง ท ำให้มีแรงบิดท่ีเพิม่มำกขึน้ แต่ก ำลงัในกำรกวนเท่ำเดิม 
กระทะกวนส่วนท่ีต้องถูกอำหำรท ำจำกสแตนเลสอย่ำงหนำ ถูกสุขลกัษณะ ใช้งำนง่ำย ด้วยควำมเร็วระดับ

เดียว                         
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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 หรือเลือกจำกรำยช่ือบริษัทขนส่งตำมที่แนบนี้รำยช่ือ

บริษัทขนส่งประจ ำภำคต่ำงๆ 

3. เง่ือนไขกำรช ำระเงิน เป็นเงินสดโดนโอนเงินเข้ำบัญชี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
                                    

                                   กติตกำนต์ KittaKarn  WWW.kittakarn.com  #Callcenter0927825493  
                                   E-mail: ttuntis@gmail.com Line id: @KittaKarn 

https://kittakarn.com/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86-KittaKarn.pdf
https://kittakarn.com/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86-KittaKarn.pdf


 
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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