
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kittakarn.com   contact 0927825493    Line id: @kittakarn   Email: ttuntis@gmail.com 

 

  

กติตกานต์ ครบเคร่ืองเร่ืองเคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ 

“ เพราะ....กติตกานต์ ( KittaKarn ) ผู้ผลติเคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ เคร่ืองกวนไส้ขนม เคร่ือง

กวนผสม เคร่ืองกวนอเนกประสงค์ กระทะกวนไส้ขนม ทนทาน หมดปัญหาสนิม ท าความ

สะอาดง่าย “ 
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# เลือกซ้ือ เช็คราคา ส่ังซ้ือ-โอนเงิน-ส่งสินค้า  

1. เลือกซ้ือเคร่ืองกวน  โดยต้องระบุขนาดของกระทะกวนว่ามี
ขนาดกีน่ิว้ ( มี 6 ขนาดให้เลือก คือ 20,22 ,24 ,26 ,28 และ 30 นิว้ วัสดุท่ีต้องการของตัวเคร่ือง ( 
สแตนเลส ) และกระทะ ( สแตนเลส ) ขนาดของมอเตอร์ (1 แรง )  

2. เช็คราคาเคร่ืองกวน    ตรวจสอบราคาและรายละเอยีดของเคร่ืองกวน และ
จ านวนที่ต้องการ 

3. ส่ัง โอน ส่ง  เลือกช่องทางการติดต่อส่ังซ้ือ (โทร, LINE@, อเีมล์) โอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร และขอแผนที่มารับสินค้า หรือนัดส่งสินค้า 
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1.1 เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนาด 20 นิว้  

 

 

 

 

 

เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนาด 20 นิว้ มีความจุมากถึง 20 ลติร มอเตอร์เกยีร์ทด 1.0 แรง

ติดตั้งด้านบนตัวเคร่ือง พร้อมชุดหัวตีสามารถยกเอยีงได้  ตัวเคร่ืองท าจากสแตนเลสอย่างดี ใช้ได้ดีในพื้นท่ีเปียก 

ต้องการความสะอาด ไม่เกดิสนิม เช็ดล้างท าความสะอาดได้ง่าย ขนาดตัวเคร่ืองกวนกว้าง 60 ซม. ความยาว 85 

ซม. ความสูงรวมขา 145 ซม. ใบกวนท าด้วยเทฟลอน Food Grade ทนทาน แกนหมุนใบกวนปรับองศาได้ ท า

ให้แกนกวนเป็นแบบกวนตรงหรือกวนเอยีงได้ในเคร่ืองเดียว พร้อมก้านกวนกวาดได้รอบๆกระทะพร้อมกัน  

KittaKarn Mixer Specification size 20 inches 

1. Quality Stainless Steel ตัวเคร่ืองกวนผสมท าจากสแตนเลสอย่างดี  
2. Larger Stainless Steel ตัวเคร่ืองกวนท าจากสแตนเลสขนาดใหญ่กว่าปกติทั่วไป 
3. Highly safe and hygienic stainless steel pan กระทะสแตนเลสท าจากสเตนเลสอย่างหนา  
4. Body size (including legs) 60 x 85 × 145 cm (width x length × height) ขนาดตัวเคร่ืองกวน(รวมขา) 60x85×145 
เซนติเมตร (กว้างxยาว×สูง)  
5. Tilted lift mixing arm ชุดหัวตีสามารถยกเอียงได้ แขนผสมสามารถปรับเอียงได้ด้วยตนเอง  
6. 2 in one stirrers Kittakarn' s Patented design แกนหมุนใบกวน เป็นสิทธิบัตรของ กิตตกานต์  
7. Food Grade Teflon stir blade ใบกวนท าจากเทฟลอน Food grade  
8. 1 hp geared motor 750 watt working มอเตอร์เกียร์ทดรอบ 1 แรงม้า 750 วัตต์   
9. Stirring pans designed for beginner to industrial  กระทะกวนส าหรับผู้เร่ิมต้นจนถึงระดับอตุสาหกรรม 
10. Charcoal stove or Gas stove below ด้านล่างมีช่องไว้ส าหรับใส่หัวเตา จะเป็นเตาถ่านหรือหัวเตาแก๊สก็ได้  
11. Motor run with electricity ด้านบนใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้มอเตอร์ท างานให้ใบกวนหมุน  
12. Easy to use with one speed ใช้งานง่ายด้วยความเร็วระดับเดียวในการกวน 
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1.2 เคร่ืองกวนไส้ เคร่ืองกวน กระทะสแตนเลส ขนาด 22 นิว้ 
 

 

 

 

 

เคร่ืองกวนไส้ เคร่ืองกวน กระทะสแตนเลส ขนาด 22 นิ้ว กวนผลติภัณฑ์ได้มากถึง 28 ลติร ตัวเคร่ืองท าจากส
แตนเลสแบบหนา ขนาดตัวเคร่ือง ( รวมขา ) 67*86*150 เซนติเมตร (กว้าง*ยาว*สูง)  ใบกวนท าจากเทฟลอน 
Food Grade มอเตอร์เกียร์ทดรอบ 1 แรงม้า พร้อมแขนผสมท่ีผู้ใช้ยกเอียงได้ เพ่ือให้สามารถขนถ่ายอาหารหรือ
ตักผลติภัณฑ์ในกระทะกวนได้ง่ายขึน้ ใช้งานสะดวก ทนทาน ความเร็วในการหมุนระดับเดียว แกนหมุนใบกวน
ปรับองศาได้ ตั้งแต่ 0-30 องศา ท าให้แกนกวนเป็นแบบกวนตรงหรือกวนเอยีงได้ในเคร่ืองเดียว พร้อมก้านกวน
กวาดรอบๆกระทะ เพ่ือไม่ให้ผลติภัณฑ์ท่ีกวนติดก้นกระทะ และมีการกระจายตัว กวนได้เน้ือเนียนละเอยีด
KittaKarn Mixer Specification size 22 inches 
1. Quality Stainless Steel ตัวเคร่ืองกวนผสมท าจากสแตนเลสอย่างดี  
2. Larger Stainless Steel ตัวเคร่ืองกวนท าจากสแตนเลสขนาดใหญ่กว่าปกติทั่วไป 
3. Highly safe and hygienic stainless steel pan กระทะสแตนเลสท าจากสเตนเลสอย่างหนา  
4. Body size (including legs) 67*86*150 cm (width x length × height) ขนาดตัวเคร่ืองกวน(รวมขา) 67*86*150 เซนติเมตร 
(กว้างxยาว×สูง)  
5. Tilted lift mixing arm ชุดหัวตีสามารถยกเอียงได้ แขนผสมสามารถปรับเอียงได้ด้วยตนเอง  
6. 2 in one stirrers Kittakarn' s Patented design แกนหมุนใบกวน เป็นสิทธิบัตรของ กิตตกานต์  
7. Food Grade Teflon stir blade ใบกวนท าจากเทฟลอน Food grade  
8. 1 hp geared motor 750 watt working มอเตอร์เกียร์ทดรอบ 1 แรงม้า 750 วัตต์   
9. Stirring pans designed for beginner to industrial  กระทะกวนส าหรับผู้เร่ิมต้นจนถึงระดับอตุสาหกรรม 
10. Charcoal stove or Gas stove below ด้านล่างมีช่องไว้ส าหรับใส่หัวเตา จะเป็นเตาถ่านหรือหัวเตาแก๊สก็ได้  
11. Motor run with electricity ด้านบนใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้มอเตอร์ท างานให้ใบกวนหมุน  
12. Easy to use with one speed ใช้งานง่ายด้วยความเร็วระดับเดียวในการกวน  
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1.3  เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนผสมอาหาร กระทะสแตนเลส ขนาด 24 นิว้ 

 

 

 

 
เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนผสมอาหาร กระทะสแตนเลส ขนาด 24 นิว้ สามารถกวนได้มากถึง 35 ลติร ตัวโครงเคร่ือง
กวนผสม และกระทะท าจากสแตนเลสอย่างดี ใบกวนท าจากเทฟลอน Food Grade ทนทาน ท าความสะอาดได้
ง่าย มีความปลอดภัยสูงและถูกสุขลกัษณะ ชุดแขนกวนผลติภัณฑ์สามารถยกเอียงได้ แกนหมุนใบกวนปรับ
องศาได้ ตั้งแต่ 0-30 องศา ท าให้แกนกวนเป็นแบบกวนตรงหรือกวนเอยีงได้ในเคร่ืองเดียว พร้อมก้านกวนกวาด
ได้รอบๆกระทะพร้อม ด้านล่างมีช่องไว้ส าหรับใส่หัวเตา จะเป็นเตาแก๊สหรือเตาถ่านกไ็ด้ มอเตอร์เกยีร์ทดรอบ 1 
แรงม้า ท าให้มีแรงบิดท่ีเพิม่มากขึน้ แต่ก าลงัในการกวนยังคงเท่าเดิม และเคร่ืองไม่ร้อนขณะท าการกวน
KittaKarn Mixer Specification size 24 inches 
1. Quality Stainless Steel ตัวเคร่ืองกวนผสมท าจากสแตนเลสอย่างดี  
2. Larger Stainless Steel ตัวเคร่ืองกวนท าจากสแตนเลสขนาดใหญ่กว่าปกติทั่วไป 
3. Highly safe and hygienic stainless steel pan กระทะสแตนเลสท าจากสเตนเลสอย่างหนา  
4. Body size (including legs) 67x86 × 150 cm (width x length × height) ขนาดตัวเคร่ืองกวน(รวมขา) 67x86×150 เซนติเมตร 
(กว้างxยาว×สูง)  
5. Tilted lift mixing arm ชุดหัวตีสามารถยกเอียงได้ แขนผสมสามารถปรับเอียงได้ด้วยตนเอง  
6. 2 in one stirrers Kittakarn' s Patented design แกนหมุนใบกวน เป็นสิทธิบัตรของ กิตตกานต์  
7. Food Grade Teflon stir blade ใบกวนท าจากเทฟลอน Food grade  
8. 1 hp geared motor 750 watt working มอเตอร์เกียร์ทดรอบ 1 แรงม้า 750 วัตต์   
9. Stirring pans designed for beginner to industrial  กระทะกวนส าหรับผู้เร่ิมต้นจนถึงระดับอตุสาหกรรม 
10. Charcoal stove or Gas stove below ด้านล่างมีช่องไว้ส าหรับใส่หัวเตา จะเป็นเตาถ่านหรือหัวเตาแก๊สก็ได้  
11. Motor run with electricity ด้านบนใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้มอเตอร์ท างานให้ใบกวนหมุน  
12. Easy to use with one speed ใช้งานง่ายด้วยความเร็วระดับเดียวในการกวน 
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1.4  เคร่ืองกวนไส้ขนม เคร่ืองกวน กระทะสแตนเลส ขนาด 26 นิว้ 

 

 

 

 
เคร่ืองกวนไส้ขนม เคร่ืองกวน กระทะสแตนเลส ขนาด 26 นิว้ กวนผลติภัณฑ์ได้มากถึง 40 ลติร ตัวเคร่ืองท้ัง
เคร่ืองท าจากสแตนเลสคุณภาพแบบหนา ทนทานและแข็งแกร่ง ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย มอเตอร์
เกยีร์ทด 1 แรง พร้อมชุดหัวตีหนือแขนผสมสามารถยกเอยีงได้ เพ่ือให้สามารถขนถ่ายอาหารหรือตักผลติภัณฑ์
ในกระทะกวนได้ง่ายขึน้ ใบกวนท าจากเทฟลอน Food Grade แกนหมุนใบกวนปรับองศาได้ ตั้งแต่ 0-30 องศา 
ท าให้แกนกวนเป็นแบบกวนตรงหรือกวนเอียงได้ในเคร่ืองเดียว พร้อมก้านกวนกวาดได้รอบๆกระทะพร้อมกัน 
ไม่ว่าจะกวนผลติภัณฑ์ใดๆ จะเป็นของเหลว ไส้ขนมต่างๆ ครีม น ้ายา น ้าพริก 
KittaKarn Mixer Specification size 26 inches 
1. Quality Stainless Steel ตัวเคร่ืองกวนผสมท าจากสแตนเลสอย่างดี  
2. Larger Stainless Steel ตัวเคร่ืองกวนท าจากสแตนเลสขนาดใหญ่กว่าปกติทั่วไป 
3. Highly safe and hygienic stainless steel pan กระทะสแตนเลสท าจากสเตนเลสอย่างหนา  
4. Body size (including legs) 87*110*150 cm (width x length × height) ขนาดตัวเคร่ืองกวน(รวมขา) 87*110*150 
เซนติเมตร (กว้างxยาว×สูง)  
5. Tilted lift mixing arm ชุดหัวตีสามารถยกเอียงได้ แขนผสมสามารถปรับเอียงได้ด้วยตนเอง  
6. 2 in one stirrers Kittakarn' s Patented design แกนหมุนใบกวน เป็นสิทธิบัตรของ กิตตกานต์  
7. Food Grade Teflon stir blade ใบกวนท าจากเทฟลอน Food grade  
8. 1 hp geared motor 750 watt working มอเตอร์เกียร์ทดรอบ 1 แรงม้า 750 วัตต์   
9. Stirring pans designed for beginner to industrial  กระทะกวนส าหรับผู้เร่ิมต้นจนถึงระดับอตุสาหกรรม 
10. Charcoal stove or Gas stove below ด้านล่างมีช่องไว้ส าหรับใส่หัวเตา จะเป็นเตาถ่านหรือหัวเตาแก๊สก็ได้  
11. Motor run with electricity ด้านบนใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้มอเตอร์ท างานให้ใบกวนหมุน  
12. Easy to use with one speed ใช้งานง่ายด้วยความเร็วระดับเดียวในการกวน  
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1.5 เคร่ืองกวนผสม เคร่ืองกวนไส้ กระทะสแตนเลส ขนาด 28 นิว้ 
 

 

 

 

เคร่ืองกวนผสม เคร่ืองกวนไส้ กระทะสแตนเลส ขนาด 28 นิว้ สามารถกวนผลติภัณฑ์ได้มากถึง 50 ลติร 
มอเตอร์เกยีร์ทด 1 แรงติดตั้งวางด้านบนเคร่ืองกวน พร้อมชุดหัวตีหรือแขนผสมสามารถยกเอียงได้ เพ่ือให้
สามารถตักผลติภัณฑ์ในกระทะกวนได้ง่ายมากขึน้ ตัวเคร่ืองกวน กระทะกวนท าจากสแตนเลสอย่างดี ไม้พายท า
จากเทฟลอน ( Food Grade ทนทาน ใบสึกยาก มีอะไหล่หาเปลีย่นง่าย ) ใช้งานง่ายสะดวก ทนทาน ความเร็วใน
การหมุนได้ความเร็วเดียว แกนหมุนใบกวนปรับองศาได้ ตั้งแต่ 0-30 องศา ท าให้แกนกวนเป็นแบบกวนตรงหรือ
กวนเอยีงได้ในเคร่ืองเดียว พร้อมก้านกวนกวาดได้รอบๆกระทะพร้อมกนั เพ่ือไม่ให้ผลิตภัณฑ์ท่ีกวนติดกระทะ 
และมีการกระจายตัว กวนได้เน้ือเนียนละเอยีด 
KittaKarn Mixer Specification size 28 inches 

1. Quality Stainless Steel ตัวเคร่ืองกวนผสมท าจากสแตนเลสอย่างด ี 
2. Larger Stainless Steel ตัวเคร่ืองกวนท าจากสแตนเลสขนาดใหญ่กว่าปกติทั่วไป 
3. Highly safe and hygienic stainless steel pan กระทะสแตนเลสท าจากสเตนเลสอย่างหนา  
4. Body size (including legs) 87*110*150 cm (width x length × height) ขนาดตัวเคร่ืองกวน(รวมขา) 87*110*150 
เซนติเมตร (กว้างxยาว×สูง)  
5. Tilted lift mixing arm ชุดหัวตีสามารถยกเอียงได้ แขนผสมสามารถปรับเอียงได้ด้วยตนเอง  
6. 2 in one stirrers Kittakarn' s Patented design แกนหมุนใบกวน เป็นสิทธิบัตรของ กิตตกานต์  
7. Food Grade Teflon stir blade ใบกวนท าจากเทฟลอน Food grade  
8. 1 hp geared motor 750 watt working มอเตอร์เกียร์ทดรอบ 1 แรงม้า 750 วัตต์   
9. Stirring pans designed for beginner to industrial  กระทะกวนส าหรับผู้เร่ิมต้นจนถึงระดับอตุสาหกรรม 
10. Charcoal stove or Gas stove below ด้านล่างมีช่องไว้ส าหรับใส่หัวเตา จะเป็นเตาถ่านหรือหัวเตาแก๊สก็ได้  
11. Motor run with electricity ด้านบนใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้มอเตอร์ท างานให้ใบกวนหมุน  
12. Easy to use with one speed ใช้งานง่ายด้วยความเร็วระดับเดียวในการกวน  
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1.6  เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ กระทะสแตนเลส ขนาด 30 นิว้ 

 

 

 

 

เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ กระทะสแตนเลส ขนาด 30 นิ้ว มีความจุมากถึง 60 ลติร โครงเคร่ืองกวนท าจากสแตน
เลสขนาดใหญ่คุณภาพดี ท าให้ตัวเคร่ืองแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้นาน ขนาดตัวเคร่ือง ( รวมขา ) 
87*110*150 เซนติเมตร (กว้าง*ยาว*สูง) ชุดหัวตีหรือแขนผสมสามารถยกเอยีงได้ ท าให้ผู้ใช้ขนถ่ายอาหารหรือ
ตักผลติภัณฑ์ท่ีกวนในกระทะได้ง่ายขึน้ แกนกวนเป็นแบบกวนตรงหรือกวนเอยีงได้ในเคร่ืองเดียว พร้อมก้าน
กวนกวาดได้รอบๆกระทะพร้อมกนั ใบกวนท าจากเทฟลอนFood Grade มอเตอร์เกยีร์ทดรอบ 1 แรง กระทะ
กวนส่วนท่ีต้องถูกอาหารท าจากสแตนเลสอย่างหนา ถูกสุขลกัษณะ ใช้งานง่าย ด้วยความเร็วระดับเดียว  
KittaKarn Mixer Specification size 30 inches 

1. Quality Stainless Steel ตัวเคร่ืองกวนผสมท าจากสแตนเลสอย่างดี  
2. Larger Stainless Steel ตัวเคร่ืองกวนท าจากสแตนเลสขนาดใหญ่กว่าปกติทั่วไป 
3. Highly safe and hygienic stainless steel pan กระทะสแตนเลสท าจากสเตนเลสอย่างหนา  
4. Body size (including legs) 87*110*150 cm (width x length × height) ขนาดตัวเคร่ืองกวน(รวมขา) 87*110*150 
เซนติเมตร (กว้างxยาว×สูง)  
5. Tilted lift mixing arm ชุดหัวตีสามารถยกเอียงได้ แขนผสมสามารถปรับเอียงได้ด้วยตนเอง  
6. 2 in one stirrers Kittakarn' s Patented design แกนหมุนใบกวน เป็นสิทธิบัตรของ กิตตกานต์  
7. Food Grade Teflon stir blade ใบกวนท าจากเทฟลอน Food grade  
8. 1 hp geared motor 750 watt working มอเตอร์เกียร์ทดรอบ 1 แรงม้า 750 วัตต์   
9. Stirring pans designed for beginner to industrial  กระทะกวนส าหรับผู้เร่ิมต้นจนถึงระดับอตุสาหกรรม 
10. Charcoal stove or Gas stove below ด้านล่างมีช่องไว้ส าหรับใส่หัวเตา จะเป็นเตาถ่านหรือหัวเตาแก๊สก็ได้  
11. Motor run with electricity ด้านบนใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้มอเตอร์ท างานให้ใบกวนหมุน  
12. Easy to use with one speed ใช้งานง่ายด้วยความเร็วระดับเดียวในการกวน  
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1. ชุดหัวตีหรือแขนผสมยกเอยีงได้  ตักผลติภัณฑ์ที่กวนแล้วได้ง่าย เติมส่วนผสมเพิม่สะดวก

ขึน้ หรือต้องการเปลีย่นกระทะ กย็กออกได้สบายขึน้ 

2. ผลติจากสแตนเลสเกรด A อย่างหนา แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน ไม่เป็นสนิม 

3. ใบกวนท าจากเทฟลอน Food Grade ปลอดภัยกบัผลติภัณฑ์ที่กวน 

4. มอเตอร์เกยีร์ทดรอบ 1 แรง ส่งถ่ายก าลงัผ่านเกยีร์ เพิม่แรงบิดมากขึน้ แต่ก าลังขับจะยังคงเท่า

เดิม 

5. ใช้ได้ดีทั้งในที่เปียกและที่แห้ง ไม่เป็นสนิม เช็ดล้างท าความสะอาดได้ง่าย 

6. กระทะท าจากสแตนเลสอย่างหนา ทนทาน มีความปลอดภัยและถูกสุขลกัษณะ ทนต่อการกดั

กร่อน 

7. ด้านล่างใส่หัวเตาแก๊ส หรือจะใช้เตาถ่านกไ็ด้ 
#เคร่ืองกวนดไีซน์ใหม่      #เคร่ืองกวนยกชุดหัวตีได้ 

#เคร่ืองมือประกอบอาชีพ 

 

 
1. 2. 

เครื่องกวน เครื่องกวนไส้ กิตตกานต ์

 

เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้พร้อมส่งและติดตั้งในเขตพ้ืนที่ให้บริการ ส าหรับ งาน บ้าน ร้านอาหาร 

ครัวเรือน ร้านเบเกอร่ี ร้านค้าชุมชน อุตสาหกรรมขนาดเลก็ อุตสาหกรรมในครัวเรือน SME's 

โรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป ส่วนราชการ วิสาหกจิชุมชน มีระยะเวลาการผลติภายใน 2 อาทิตย์ 



คุณสมบัติเคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ เคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส กติตกานต์ 

1) Unique Patent Design: ลิขสิทธ์ิและอนุสิทธิบัตรออกแบบเฉพาะไม่เหมือนใคร เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ของกิตต

กานต์ดีไซน์ทันสมัย หนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร มีเอกลกษณ์เฉพาะตัว โดดเด่น รับประกันว่าเคร่ืองกวนของเราไม่ซ ้าแบบใครในโลกนี้ 

 

2) Quality Stainless Steel, no rust and easy to clean: ตัวเคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ท าจากส
แตนเลสอย่างดี  ใช้ได้ดีในพ้ืนที่เปียก ต้องการความสะอาด ไม่เกิดสนิม เช็ดล้างท าความสะอาดได้ง่าย แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้หลาย
สภาวะทั้งภายในและภายนอก 

3) Tilted lift mixing arm, convenience transfer food and pan: ชุดหัวตีสามารถยกเอียง
ได้ เพ่ือให้สามารถขนถ่ายอาหารหรือตักผลิตภ ณฑ์ในกระทะกวนได้ง่ายมาก ไม่ต้องเสียเวลารอนาน นอกจากนีย้ังสามารถยกเปล่ียน
กระทะใหม่ได้สะดวกมากขึน้ 
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4) 2 in one stirrers KittaKarn’ s Patented design: แกนหมุนใบกวนเป็นสิทธิบัตรการออกแบบ
เฉพาะของ กิตตกานต์ ท่ีจะท าให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์มากท่ีสุดจากเคร่ืองกวนของเราเพียงเคร่ืองเดียว แกนหมุนใบกวนปรับองศาได้ ต้ังแต่ 

0-30 องศา ท าให้แกนกวนเป็นแบบกวนตรงหรือกวนเอียงได้ในเคร่ืองเดียว พร้อมก้านกวนกวาดได้รอบๆกระทะพร้อมกัน ไม่ว่าจะกวน

ผลิตภัณฑ์ใดๆ จะเป็นของเหลว ไส้ขนมต่างๆ ครีม น ้ายา น ้าพริก  

5) Food Grade Teflon stir blade, well designed and heat-resistant: ใบกวนท าจาก
เทฟลอนฟู้ดเกรด ออกแบบอย่างดี ทนความร้อน ไม่ละลายในตัวท าละลายใด ๆ ทนทานต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อการออกซิไดส์ ทนต่อแสงยู

วี ท าให้มีการน าสารดังกล่าวมาใช้ประโยชน์มากมาย ท าความสะอาดง่าย มีความล่ืนผิว ไม่เกาะติด ไม่เปียกน ้า ไม่อมน ้ามัน 

  

 

 

 

6) 1 hp geared motor 750 watt working: มอเตอร์เกียร์ทดรอบ 1 แรงม้า 750 วัตต์ ท างานด้วย

เคร่ืองส่งก าลัง เช่นเคร่ืองยนต์ หรือมอเตอร์ไฟฟ้า ท าหน้าท่ีด้วยการส่งถ่ายก าลัง ของเคร่ืองส่งก าลังผ่านเกียร์ทดรอบ เพ่ือลดรอบหมุนท่ี

ส่งออกมาจากเคร่ืองส่งก าลังมอเตอร์ ให้ช้าลง โดยส่งก าลังผ่านฟันเฟือง ท าให้มีแรงบิดที่เพ่ิมมากขึน้ แต่ก าลังขับจะยังคงเท่าเดิม  

7) Charcoal stove or Gas stove below: ด้านล่างมีช่องไว้ใส่หัวเตา จะเป็นเตาถ่านหรือหัวเตาแก๊สก็ได้  
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   จุดเด่นเคร่ืองกวนของกติตกานต ์

                www.kittakarn.com          092 782 5493 

        LINE : @kittakarn 

     @Kittakarn 
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เครื่องกวน เครือ่งกวนไส้ เครื่องกวนไส้ขนม ท่ีมาพร้อมชุดหวัตียกเอียงได้ เราค านึงถึง
การใช้งานและเวลาของผู้ใช้ จึงได้คิดค้นและผลิตชุดหวัตีให้ยกเอียงได้ เม่ือยกขึ้นแล้ว เครื่อง
กวนไม่ล้มหงายหลงั เพราะเราคิดค้นการยกเอียงชุดหวัตีให้รองรบัการใช้งานของผู้ใช้ มีความ
แขง็แรงและปลอดภยั ท าให้สามารถตักผลติภัณฑ์ท่ีกวนแล้วได้ง่าย เติมส่วนผสมเพิม่สะดวกขึน้ หรือ
ต้องการเปลีย่นกระทะ กย็กออกได้สบายขึน้ การยกเอียงชุดหวัตีขึ้น สามารถยกขึ้นได้โดยตวัผู้ใช้
เอง  ไม่ต้องกงัวลว่า เครื่องกวนจะหงายหลงั ล้มคว า่ แม้จะมีมอเตอรติ์ดตัง้วางอยู่ด้านบน
ตวัเครื่องกวน ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรค์ านวณจดุศนูยถ่์วงของตวัเคร่ืองกวนไว้เป็น
อย่างดี 
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ชุดหัวตียกเอยีงขึน้ได้ 

ท าให้สะดวกง่ายในการตักของที่กวน 
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มาตราฐานสินค้าเคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ เคร่ืองกวนผสม เคร่ืองกวนอเนกประสงค ์กระทะกวนไส้ขนม 

Agitator Mixer ของ กติตกานต์  ( KittaKarn )  

การเลือกวัสดุสแตนเลส ส าหรับท าโครงสร้างตัวเคร่ืองกวน ฐานรองกระทะ แกนหมุนใบกวน ท่ี กิตตกานต ์เรา

เนน้เร่ืองการเลือกสแตนเลสคุณภาพดีเท่านั้นท่ีจะน ามาท าเป็น โครงสร้างตัวเคร่ืองกวน ฐานรองกระทะ แกน

หมุนใบกวน เพราะโครงสร้างท่ีมีคุณภาพและแขง็แรงเท่านั้น ท่ีจะท าใหเ้คร่ืองกวนสามารถมีอายกุารใชง้านท่ี

ยาวนาน

 

คุณสมบัติและประโยชน์ของสแตนเลส (Features and benefits of stainless steel) 

1. Good resistance to corrosion ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ 

2. Environmentally friendly, Totally recyclable เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 

3. Easily cleaning and maintenance สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย 

4. Very durable and strong มีความทนทานและแข็งแกร่งมาก สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและคุ้มค่าท่ีสุด 

5. Tolerate heat or cold, fire resistance สามารถทนความร้อนหรือความเย็นได้ดี และมีความทนไฟ  
6. Highly safe and hygienic. Popular in hospitals, kitchen มีความปลอดภัยสูงและมีความถูก
สุขลักษณะ จึงนิยมน ามาใช้ในโรงพยาบาล รวมถึงการน ามาใช้ในครัว เพราะสแตนเลสจะไม่ดูดซึมรสหรือสารใดๆ ท้ังส้ิน จึงไม่ก่อให้เกิด
สารปนเป้ือนหรือเช้ือโรคติดมากับสแตนเลส 

7. Look beautiful because stainless steel has shine มีความสวยงาม เพราะสแตนเลสมีความเงางาม และมี

หลากสีให้เลือกใช้ จึงเหมาะกับการน ามาใช้งานเพ่ือเพิ่มความสวยงาม 
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ใบกวนท าจาก เทฟลอนฟู้ดเกรด  ( Food Grade Teflon )  ออกแบบอย่างดี ใบกวน
กวนได้ทั่ว ของที่กวนไม่ติดก้นกระทะ เทฟลอนมีคุณสมบัติทนความร้อน ไม่ละลายในตัว

ท าละลายใด ๆ ทนทานต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อการออกซิไดส์ ทนต่อแสงยูวี ท าความ

สะอาดง่าย มีความล่ืนผิว ไม่เกาะติด ไม่เปียกน ้า ไม่อมน ้ามัน 
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คุณสมบัติของเทฟลอน ( Teflon properties ) 

1. Not dissolve in any solvent ไม่ละลายในตวัท าละลายใด ๆ  
 

2. High temperature, UV and Oxidation resistance ทนทานต่ออณุหภูมิสูง ทนต่อการ
ออกซิไดส์ ทนต่อแสงยูว ีท าให้มีการน าสารดังกล่าวมาใช้ประโยชน์มากมาย 
  

3. Easy to clean ท าความสะอาดง่าย   
  

4. Tolerate heat, good resistance to acids - bases and other chemicals สามารถทน
ความร้อนได้ดี รวมถึงทนต่อกรด-ด่างและสารเคมีชนิดอ่ืนได้ดี  
  

5. Slippery, non-stick surface มีความล่ืนผิว ไม่เกาะติด  

  

6. Not wet, not oily ไม่เปียกน ้า ไม่อมน ้ามัน 

  

7. Annealed at 342°C หลอมที่อุณหภูมิ 342°C 
  

สรุปได้ว่า เทฟลอนเป็นสารท่ีมีความปลอดภัย มีความเสถียรสูงมาก หากมีการหลุดร่อนออกมา แล้ว
กนิเข้าไป ไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย เพยีงแค่จะมีการขับถ่ายออกมาเฉย ๆ ส่วนที่เทฟลอนที่เป็น
อนัตรายคือ เทฟลอนสลายตัว เน่ืองจากได้รับอุณหภูมิท่ีสูงมากกว่า 300 องศาเซลเซียส โดยความ
ร้อนที่เกดิจากเตาไฟฟ้าไม่สามารถท าได้ถึง 300 องศาเซลเซียส แต่ส าหรับเตาแก๊ส หากเปิดเตาแก๊ส
ทิง้ไว้นาน ๆ โอกาสที่ความร้อนจะแตะ 300 องศาเซลเซียสเกดิขึน้ได้ 
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กระทะสแตนเลสกวนไส้ กระทะกวนของกติตกานต์เป็นแบบขอบม้วน ท าจากส
แตนเลสอย่างด ีตีขึน้รูปด้วยช่างช านาญการ ทนทานต่อการกดักร่อนได้ดี สามารถท า
ความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย  ทนความร้อนหรือความเย็นได้ด ีและมีความทน
ไฟ มีความปลอดภัยสูงและมีความถูกสุขลกัษณะ เพราะสแตนเลสจะไม่ดดูซึมรส
หรือสารใดๆ ทั้งส้ิน จึงไม่ก่อให้เกดิสารปนเป้ือนหรือเช้ือโรคติดมากบัสแตนเลส 
กระทะสแตนเลสเป็นรุ่นขอบม้วน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 20, 22, 24, 26, 28 และ 30 
นิว้ หรือส่ังท าตามขนาดที่ต้องการ 
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30 นิว้ 

ขนาดของกระทะสแตนเลส 30 นิว้ 

การวดัขนาดของกระทะ ให้วดัความกว้าง จากขอบด้านในของกระทะ 

 

การวดัความลกึของกระทะ ให้วดัจากขอบบนของกระทะจนถึงก้นกระทะ 
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2. เคร่ืองคั่วเกาลดั 

ตัวเคร่ืองคั่วเกาลดัท าจากสแตนเลส กระทะคั่วเป็นสแตนเลส ใบพายคั่วท าจากเหล็ก ใช้ระบบไฟฟ้า 
โดยมีแก๊สเป็นตัวให้ความร้อนอยู่ด้านล่าง เน้นการใช้งานที่ง่ายเป็นหลกั ใช้งานง่ายสะดวก ทนทาน 
เหมาะใช้งานในพื้นที่ต้องสัมผัสเปียกช้ืน ไม่เป็นสนิม  เคร่ืองคั่วเกาลดัมีให้เลือก 2 ขนาด คือ ขนาด 
22 นิว้ และ ขนาด 26 นิว้ 

***งานส่ังผลติใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์    บริการส่งทั่วประเทศ ทางขนส่งเอกชน ค่าส่งขึน้กบั
ระยะทาง 
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2.1 เคร่ืองคัว่เกาลดัขนาด 22 นิว้ 

 

 

 

 

เคร่ืองคั่วเกาลดั  ขนาด 22 นิ้ว สามารถคั่วเกาลดัได้มากถึง 15 กโิลกรัม ตัวเคร่ืองคั่วเกาลดัท าจากสแตนเลส 
กระทะคั่วเป็นสแตนเลส ใบพายคั่วท าจากเหลก็ ใช้ระบบไฟฟ้า โดยมีแก๊สเป็นตัวให้ความร้อนอยู่ด้านล่าง เน้น
การใช้งานท่ีง่ายเป็นหลกั ใช้งานง่ายสะดวก ทนทาน เหมาะใช้งานในพื้นท่ีต้องสัมผัสเปียกช้ืน ไม่เป็นสนิม 
เคร่ืองคั่วเกาลดัส าหรับร้านขนมขนาดเลก็, ร้านเบเกอร่ี ร้านค้าชุมชน อุตสาหกรรมขนาดเลก็ อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน SME’s ร้านค้าทั่วๆไป 

คุณสมบัติเคร่ืองค่ัวเกาลดั ขนาด 22 นิว้ ( Chestnut Roasted Machine Specification size 22 inches) 
1) Quality Stainless Steel, no rust and easy to clean : ตัวเคร่ืองคั่วเกาลัดท าจากสแตนเลสอย่างดี ใช้ได้ดีในพื้นที่เปียก 
ต้องการความสะอาด ไม่เกิดสนิม เช็ดล้างท าความสะอาดได้ง่าย แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้หลายสภาวะทั้งภายในและภายนอก 
2)  Highly safe and hygienic , fire resistance, good resistance to corrosion stainless steel pan :กระทะท าจากสแตนเลส 
แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม ทนความร้อนหรือความเย็นได้ มีความปลอดภัยสูงและมีความถกูสุขลกัษณะ สามารถท าความ
สะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย 
3) Iron roasted blade , well designed and heat-resistant : ใบพายคั่วท าจากเหล็ก ออกแบบอย่างดี ทนความร้อน ท าความ
สะอาดง่าย  
4) Gas stove below : ด้านล่างมีช่องไว้ส าหรับใส่หัวเตาแก๊ส 
5) Motor run with electricity : ด้านบนใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้มอเตอร์ท างานให้ใบพายค่ัวหมุน 
6) Easy to use with one speed : ใช้งานง่ายด้วยความเร็วระดับเดียวในการคั่ว  

7) 15 kg. Roasted from size 22 inches : เคร่ืองค่ัวเกาลัดขนาด 22 นิ้ว ค่ัวเกาลัดได้ 15 กิโลกรัม 

***งานส่ังผลิตใชเ้วลาประมาณ 2 อาทิตย ์   บริการส่งทัว่ประเทศ ทางขนส่งเอกชน ค่าส่งขึ้นกบัระยะทาง 
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 2.2 เคร่ืองคัว่เกาลดัขนาด 26 นิว้ 

 

 

 

 

เคร่ืองคั่วเกาลดั  ขนาด 26 นิ้ว สามารถคั่วเกาลดัได้มากถึง 20 กโิลกรัม ตัวเคร่ืองคั่วเกาลดัท าจากสแตนเลส 
กระทะคั่วเป็นสแตนเลส ใบพายคั่วท าจากเหลก็ ใช้ระบบไฟฟ้า โดยมีแก๊สเป็นตัวให้ความร้อนอยู่ด้านล่าง เน้น
การใช้งานท่ีง่ายเป็นหลกั ใช้งานง่ายสะดวก ทนทาน เหมาะใช้งานในพื้นท่ีต้องสัมผัสเปียกช้ืน ไม่เป็นสนิม 
เคร่ืองคั่วเกาลดัส าหรับร้านขนมขนาดเลก็, ร้านเบเกอร่ี ร้านค้าชุมชน อุตสาหกรรมขนาดเลก็ อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน SME’s ร้านค้าทั่วๆไป 
 
คุณสมบัติเคร่ืองค่ัวเกาลัด ขนาด 26 นิว้ ( Chestnut Roasted Machine Specification size 26 inches) 
1) Quality Stainless Steel, no rust and easy to clean : ตัวเคร่ืองคั่วเกาลัดท าจากสแตนเลสอย่างดี ใช้ได้ดีในพื้นที่เปียก 
ต้องการความสะอาด ไม่เกิดสนิม เช็ดล้างท าความสะอาดได้ง่าย แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้หลายสภาวะทั้งภายในและภายนอก 
2)  Highly safe and hygienic , fire resistance, good resistance to corrosion stainless steel pan :กระทะท าจากสแตนเลส 
แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม ทนความร้อนหรือความเย็นได้ มีความปลอดภัยสูงและมีความถกูสุขลกัษณะ สามารถท าความ
สะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย 
3) Iron roasted blade , well designed and heat-resistant : ใบพายคั่วท าจากเหล็ก ออกแบบอย่างดี ทนความร้อน ท าความ
สะอาดง่าย  
4) Gas stove below : ด้านล่างมีช่องไว้ส าหรับใส่หัวเตาแก๊ส 
5) Motor run with electricity : ด้านบนใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้มอเตอร์ท างานให้ใบพายค่ัวหมุน 
6) Easy to use with one speed : ใช้งานง่ายด้วยความเร็วระดับเดียวในการคั่ว  
7) 20 kg. Roasted from size 26 inches : เคร่ืองคั่วเกาลัดขนาด 26 นิว้ คั่วเกาลัดได้ 20 กิโลกรัม 
***งานส่ังผลิตใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์    บริการส่งทั่วประเทศ ทางขนส่งเอกชน ค่าส่งขึน้กับระยะทาง 
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คุณสมบัติเคร่ืองคั่วเกาลดั ( Chestnut Roasted Machine Specification) 

1) Quality Stainless Steel, no rust and easy to clean : ตัวเคร่ืองคั่วเกาลดัท าจากสแตนเลสอ
ย่างดี ใช้ได้ดีในพ้ืนที่เปียก ต้องการความสะอาด ไม่เกดิสนิม เช็ดล้างท าความสะอาดได้ง่าย 
แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้หลายสภาวะทั้งภายในและภายนอก 

2)  Highly safe and hygienic , fire resistance, good resistance to corrosion stainless steel 
pan :กระทะท าจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม ทนความร้อนหรือความเย็นได้ มี
ความปลอดภัยสูงและมีความถูกสุขลกัษณะ สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย 

3) Iron roasted blade , well designed and heat-resistant : ใบพายคั่วท าจากเหลก็ ออกแบบ
อย่างดี ทนความร้อน ท าความสะอาดง่าย  

4) Gas stove below : ด้านล่างมีช่องไว้ส าหรับใส่หัวเตาแก๊ส 

5) Motor run with electricity : ด้านบนใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้มอเตอร์ท างานให้ใบพายคั่วหมุน 

6) Easy to use with one speed : ใช้งานง่ายด้วยความเร็วระดับเดียวในการคัว่  

7) 2 sizes to choose , 22 inches and 26 inches : มี 2 ขนาดให้เลือกใช้ คือขนาด 22 นิว้ และ
ขนาด 26 นิว้ 
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3. กระทะสแตนเลสกวนไส้แบบขอบม้วน 

กระทะกวนของกติตกานต์ ท าจากสแตนเลสอย่างด ีตีขึน้รูปด้วยช่างช านาญการ ทนทานต่อการกดั
กร่อนได้ดี สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย  ทนความร้อนหรือความเย็นได้ดี และมี
ความทนไฟ มีความปลอดภัยสูงและมีความถูกสุขลกัษณะ เพราะสแตนเลสจะไม่ดูดซึมรสหรือสาร
ใดๆ ทั้งส้ิน จึงไม่ก่อให้เกดิสารปนเป้ือนหรือเช้ือโรคติดมากบัสแตนเลส กระทะสแตนเลสเป็นรุ่น
ขอบม้วน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 20, 22, 24, 26, 28 และ 30 นิว้ 
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3.1 กระทะสแตนเลสขอบม้วน ขนาด 20 นิว้ 

 

 

 

 

 

 

 

กระทะสแตนเลส ขนาด 20 นิว้ คือ วัดความกว้างของขอบกระทะได้ 20 นิว้ ลกึ 10 นิว้ มีความจุมากสุด 20 

ลติร ผลติขึน้รูปด้วยช่างผู้มีความช านาญมากกว่า 30 ปี ท าจากสแตนเลสคุณภาพดี ทนทานต่อการกดักร่อนได้
ดี สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย มีความปลอดภัยสูงและมีความถูกสุขลกัษณะ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและไม่ก่อให้เกดิอนัตรายอกีด้วย ท่ีส าคัญคือมีน ้าหนักเบามาก จึงท าให้เคล่ือนย้ายได้ง่ายและใช้งาน
ได้อย่างสะดวก มีความสวยงามเพราะสแตนเลสมีความเงางาม 

คุณสมบัติกระทะสแตนเลสกวนไส้ขนาด 20 นิว้ ( Stainless Steel Pan Specification size 20 inches) 

1. Quality Stainless Steel ตัวกระทะท าจากสแตนเลสอย่างดี  
2. Highly safe and hygienic stainless steel pan กระทะสแตนเลสท าจากสแตนเลส ปลอดภัย ถูกสุขลกัษณะ 
3. Easily cleaned and maintained สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย 
4. Body size 20*10 inches ( Width*Depth) ขนาดกระทะ 20*10 นิว้ (กว้าง*ลกึ) 
6. Forging by experienced craftsmen ตีขึน้รูปด้วยช่างช านาญการ 
7. กระทะสแตนเลสรุ่นขอบม้วน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 20, 22, 24, 26, 28 และ 30 นิว้ หรือต้องการส่ังผลติใน
ขนาดที่ใหญ่ได้ 
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3.2 กระทะสแตนเลสขอบม้วน ขนาด 22 นิว้ 

 

 

 

 

 

 

 

กระทะสแตนเลส ขนาด 22 นิว้ คือ วัดความกว้างของขอบกระทะได้ 22 นิว้ ลกึ 10 นิว้ มีความจุมากสุด 28 ลติร 
ผลติขึน้รูปด้วยช่างผู้มีความช านาญมากกว่า 30 ปี ท าจากสแตนเลสคุณภาพดี ทนทานต่อการกดักร่อนได้ดี 
สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย มีความปลอดภัยสูงและมีความถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและไม่ก่อให้เกดิอนัตรายอกีด้วย ท่ีส าคัญคือมีน ้าหนักเบามาก จึงท าให้เคล่ือนย้ายได้ง่ายและใช้งาน
ได้อย่างสะดวก มีความสวยงามเพราะสแตนเลสมีความเงางาม 

คุณสมบัติกระทะสแตนเลสกวนไส้ขนาด 22 นิว้ ( Stainless Steel Pan Specification size 22 inches) 

1. Quality Stainless Steel ตัวกระทะท าจากสแตนเลสอย่างดี  
2. Highly safe and hygienic stainless steel pan กระทะสแตนเลสท าจากสแตนเลส ปลอดภัย ถูกสุขลกัษณะ 
3. Easily cleaned and maintained สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย 
4. Body size 22*10 inches ( Width*Depth) ขนาดกระทะ 22*10 นิว้ (กว้าง*ลกึ) 
6. Forging by experienced craftsmen ตีขึน้รูปด้วยช่างช านาญการ 
7. กระทะสแตนเลสรุ่นขอบม้วน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 20, 22, 24, 26, 28 และ 30 นิว้ หรือต้องการส่ังผลติใน
ขนาดที่ใหญ่ได้ 
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3.3 กระทะสแตนเลสขอบม้วน ขนาด 24 นิว้ 

 

 

 

 

 

 

 

กระทะสแตนเลส ขนาด 24 นิว้ คือ วัดความกว้างของขอบกระทะได้ 24 นิว้ ลกึ 11 นิว้ มีความจุมากสุด 35 

ลติร ผลติขึน้รูปด้วยช่างผู้มีความช านาญมากกว่า 30 ปี ท าจากสแตนเลสคุณภาพดี ทนทานต่อการกดักร่อนได้
ดี สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย มีความปลอดภัยสูงและมีความถูกสุขลกัษณะ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและไม่ก่อให้เกดิอนัตรายอกีด้วย ท่ีส าคัญคือมีน ้าหนักเบามาก จึงท าให้เคล่ือนย้ายได้ง่ายและใช้งาน
ได้อย่างสะดวก มีความสวยงามเพราะสแตนเลสมีความเงางาม 

คุณสมบัติกระทะสแตนเลสกวนไส้ขนาด 24 นิว้ ( Stainless Steel Pan Specification size 24 inches) 

1. Quality Stainless Steel ตัวกระทะท าจากสแตนเลสอย่างดี  
2. Highly safe and hygienic stainless steel pan กระทะสแตนเลสท าจากสแตนเลส ปลอดภัย ถูกสุขลกัษณะ 
3. Easily cleaned and maintained สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย 
4. Body size 24*11 inches ( Width*Depth) ขนาดกระทะ 24*11 นิว้ (กว้าง*ลกึ) 
6. Forging by experienced craftsmen ตีขึน้รูปด้วยช่างช านาญการ 
7. กระทะสแตนเลสรุ่นขอบม้วน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 20, 22, 24, 26, 28 และ 30 นิว้ หรือต้องการส่ังผลติใน
ขนาดที่ใหญ่ได้ 
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3.4 กระทะสแตนเลสขอบม้วน ขนาด 26 นิว้ 

 

 

 

 

 

 

กระทะสแตนเลส ขนาด 26 นิว้ คือ วัดความกว้างของขอบกระทะได้ 20 นิว้ ลกึ 11 นิว้ มีความจุมากสุด 40 ลติร 
ผลติขึน้รูปด้วยช่างผู้มีความช านาญมากกว่า 30 ปี ท าจากสแตนเลสคุณภาพดี ทนทานต่อการกดักร่อนได้ดี 
สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย มีความปลอดภัยสูงและมีความถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและไม่ก่อให้เกดิอนัตรายอกีด้วย ท่ีส าคัญคือมีน ้าหนักเบามาก จึงท าให้เคล่ือนย้ายได้ง่ายและใช้งาน
ได้อย่างสะดวก มีความสวยงามเพราะสแตนเลสมีความเงางาม 

คุณสมบัติกระทะสแตนเลสกวนไส้ขนาด 26 นิว้ ( Stainless Steel Pan Specification size 26 inches) 

1. Quality Stainless Steel ตัวกระทะท าจากสแตนเลสอย่างดี  
2. Highly safe and hygienic stainless steel pan กระทะสแตนเลสท าจากสแตนเลส ปลอดภัย ถูกสุขลกัษณะ 
3. Easily cleaned and maintained สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย 
4. Body size 26*11 inches ( Width*Depth) ขนาดกระทะ 26*11 นิว้ (กว้าง*ลกึ) 
6. Forging by experienced craftsmen ตีขึน้รูปด้วยช่างช านาญการ 
7. กระทะสแตนเลสรุ่นขอบม้วน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 20, 22, 24, 26, 28 และ 30 นิว้ หรือต้องการส่ังผลติใน
ขนาดที่ใหญ่ได้ 
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3.5 กระทะสแตนเลสขอบม้วน ขนาด 28 นิว้ 

 

 

 

 

 

 

กระทะสแตนเลส ขนาด 28 นิว้ คือ วัดความกว้างของขอบกระทะได้ 28 นิว้ ลกึ 12 นิว้ มีความจุมากสุด 50 ลติร 
ผลติขึน้รูปด้วยช่างผู้มีความช านาญมากกว่า 30 ปี ท าจากสแตนเลสคุณภาพดี ทนทานต่อการกดักร่อนได้ดี 
สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย มีความปลอดภัยสูงและมีความถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและไม่ก่อให้เกดิอนัตรายอกีด้วย ท่ีส าคัญคือมีน ้าหนักเบามาก จึงท าให้เคล่ือนย้ายได้ง่ายและใช้งาน
ได้อย่างสะดวก มีความสวยงามเพราะสแตนเลสมีความเงางาม 

คุณสมบัติกระทะสแตนเลสกวนไส้ขนาด 28 นิว้ ( Stainless Steel Pan Specification size 20 inches) 

1. Quality Stainless Steel ตัวกระทะท าจากสแตนเลสอย่างดี  
2. Highly safe and hygienic stainless steel pan กระทะสแตนเลสท าจากสแตนเลส ปลอดภัย ถูกสุขลกัษณะ 
3. Easily cleaned and maintained สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย 
4. Body size 28*12 inches ( Width*Depth) ขนาดกระทะ 28*12 นิว้ (กว้าง*ลกึ) 
6. Forging by experienced craftsmen ตีขึน้รูปด้วยช่างช านาญการ 
7. กระทะสแตนเลสรุ่นขอบม้วน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 20, 22, 24, 26, 28 และ 30 นิว้ หรือต้องการส่ังผลติใน
ขนาดที่ใหญ่ได้ 
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3.6 กระทะสแตนเลสขอบม้วน ขนาด 30 นิว้ 

 

 

 

 

 

กระทะสแตนเลส ขนาด 30 นิว้ คือ วัดความกว้างของขอบกระทะได้ 30 นิว้ ลกึ 12 นิว้ มีความจุมากสุด 60 ลติร 
ผลติขึน้รูปด้วยช่างผู้มีความช านาญมากกว่า 30 ปี ท าจากสแตนเลสคุณภาพดี ทนทานต่อการกดักร่อนได้ดี 
สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย มีความปลอดภัยสูงและมีความถูกสุขลักษณะ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและไม่ก่อให้เกดิอนัตรายอกีด้วย ท่ีส าคัญคือมีน ้าหนักเบามาก จึงท าให้เคล่ือนย้ายได้ง่ายและใช้งาน
ได้อย่างสะดวก มีความสวยงามเพราะสแตนเลสมีความเงางาม 

คุณสมบัติกระทะสแตนเลสกวนไส้ขนาด 30 นิว้ ( Stainless Steel Pan Specification size 20 inches) 

1. Quality Stainless Steel ตัวกระทะท าจากสแตนเลสอย่างดี  
2. Highly safe and hygienic stainless steel pan กระทะสแตนเลสท าจากสแตนเลส ปลอดภัย ถูกสุขลกัษณะ 
3. Easily cleaned and maintained สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย 
4. Body size 30*12 inches ( Width*Depth) ขนาดกระทะ 30*12 นิว้ (กว้าง*ลกึ) 
6. Forging by experienced craftsmen ตีขึน้รูปด้วยช่างช านาญการ 
7. กระทะสแตนเลสรุ่นขอบม้วน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 20, 22, 24, 26, 28 และ 30 นิว้ หรือต้องการส่ังผลติใน
ขนาดที่ใหญ่ได้ 
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คุณสมบัติกระทะสแตนเลสกวนไส้ รุ่นขอบม้วน 

1) คดัเลือกวสัดุคุณภาพ ผลิตจากวสัดุสแตนเลสอย่างดี ไม่ใช้สแตนเลสเกรด B หรือต ่า
กว่ามาตรฐาน  

2) แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม ทนความร้อนหรือความเยน็ได้ มีความปลอดภัยสูงและ
มีความถูกสุขลกัษณะ  

3) สามารถท าความสะอาดและบ ารุงรักษาได้ง่าย 

4) ตีขึน้รูปด้วยช่างช านาญการ 

5) กระทะสแตนเลสรุ่นขอบม้วน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 20, 22, 24, 26, 28 และ 30 นิ้ว 
หรือต้องการส่ังผลิตในขนาดที่ใหญ่ได้ 

#กระทะสแตนเลส #กระทะกวนไส้ #กระทะกวนไส้ขนม  

#กระทะสั่งท าตามขนาด 
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เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ เคร่ืองกวนไส้ขนม ทีม่าพร้อมชุดหัวตียกเอยีงขึน้ได้  

 
ท าไมเราถึงคิดท าชุดหัวตีให้สามารถยกขึน้ได้ เพราะเรารู้ถึงปัญหาท่ีมักเกิดขึน้ ส าหรับการใช้เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ คือ 
1. เม่ือกวนผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว เคร่ืองกวน แกนใบกวนร้อน จับไม่ได้ เสียเวลารอเพ่ือให้เย็น เม่ือต้องการตักผลิตภัณฑ์ออก 
2. ระหว่างการกวน ต้องการเติมส่วนผสมเพิม่ ท าได้ไม่เต็มที่ ติดแกนกวน ก้านกวน  
3. การตักผลิตภัณฑ์ที่กวนเสร็จแล้ว ไม่สะดวก ล าบาก ติดแกนใบกวน อาจหกเลอะเทอะ 
4. การกวนต่อเน่ืองท าได้ยาก ต้องรอการเปลี่ยนกระทะใหม่ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ท่ีกวนอยู่ในกระทะ ร้อน ยกกระทะออก
เปลี่ยนไม่ได้ 
5. การเตรียมผลิตภณัฑ์ที่ต้องการก่อนกวน เช่นการต้มถั่ว ไม่สะดวก ติดก้านกวน ผลิตภณัฑ์สุกไม่ท่ัวถึง   

เราค านึงถึงการใช้งานและเวลาของผู้ใช้ จึงได้พฒันาและปรับปรุงชุดหัวตีให้สามารถยกเอียงได้ แขนผสมสามารถปรับเอียง
ได้ เม่ือยกเอียงแล้ว เคร่ืองกวนไม่ล้มหงายหลัง เพราะเราคิดค้นการยกเอียงชุดหัวตีให้รองรับการใช้งานของผู้ใช้ มีความ
แข็งแรงและปลอดภัย ท าให้สามารถขนถ่ายอาหารหรือตกัผลิตภณัฑ์ในกระทะกวนได้ง่ายขึน้  นอกจากนีย้ังสามารถยก
เปลี่ยนกระทะใหม่ได้สะดวกมากขึน้ 

การยกเอียงชุดหัวตขีึน้ สามารถยกขึน้ได้โดยตัวผู้ใช้เอง  ไม่ต้องกังวลว่า เคร่ืองกวนจะหงายหลัง ล้มคว ่า แม้จะมีมอเตอร์
ติดตั้งวางอยู่ด้านบนตัวเคร่ืองกวน ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ค านวณจุดศูนย์ถ่วงของตัวเคร่ืองกวนไว้เป็นอย่างดี 

วิธีการยกชุดหัวตีหรือแขนผสมของเคร่ืองกวน 

ผู้ใช้งานเคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย สามารถยกชุดหัวตีขึน้เองได้ด้วยตัวเอง โดยใช้มือจับท่ีปลายของ
ชุดหัวตีหรือแขนผสม แล้วยกขึน้ได้ทันที โดยไม่ต้องกลัวว่าเคร่ืองกวนจะล้มหงายหลงัไป เพราะเราผลิตให้มีฐานรับชุดหัวตี
ไว้ให้แล้วอย่างแน่นหนา มั่นคง  
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เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้พร้อมส่งและติดตั้งในเขตพื้นท่ีให้บริการ ส าหรับ งาน บ้าน ร้านอาหาร ครัวเรือน 

ร้านเบเกอร่ี ร้านค้าชุมชน อุตสาหกรรมขนาดเลก็ อุตสาหกรรมในครัวเรือน SME's โรงงานอุตสาหกรรม

ท่ัวไป ส่วนราชการ วิสาหกจิชุมชน มีระยะเวลาการผลติ 2 อาทิตย์ 

 

mailto:ttuntis@gmail.com
https://kittakarn.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-kittakarn-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7/
https://kittakarn.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-kittakarn-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7/


www.kittakarn.com   contact 0927825493    Line id: @kittakarn   Email: ttuntis@gmail.com 

กติตกานต์ ( KittaKarn ) ผู้ผลติเคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ เคร่ืองกวนไส้ขนม เคร่ือง
กวนผสม เคร่ืองกวนอเนกประสงค์ กระทะกวนไส้ขนม  ทนทาน หมดปัญหาสนิม ท า
ความสะอาดง่าย 
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แค่ใช้เคร่ืองกวน ต้นทนุลดลง ก าไรเพิม่ขึน้ แล้วจะกวนเองท าไม ในเม่ือเลือกที่จะใช้
เคร่ืองกวนได้ 
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เวลาทุกนาทีของคุณมีค่า ปล่อยให้งานซ ้าๆ งานหนักๆเป็นเร่ืองของเคร่ืองกวนเถอะ 

แล้วเวลาที่มีเท่ากนั จะมีคุณค่าต่างกนั 
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เวลาของคุณมีค่ามากกว่าที่คุณคดิ ให้งานซ ้าๆ งานหนักๆเป็นเร่ืองของเคร่ืองกวนเถอะ 
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หยุดปัญหาการกวนไส้ขนม กวนอาหารด้วยมือ ท้ังเหน่ือย ท้ังปวดหลงั ปวดคอ ท้ังเสียเวลาใช้เวลานานใน

การกวนส่วนผสม แถมต้องใช้แรงงานมาก และเน้ือขนมอาจไม่เนียน มาใช้เคร่ืองกวนของเราสิ 
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จะกวนอาหาร กวนไส้ท้ังที ท าไมไม่เลือกใช้เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ ชีวิตนีคุ้ณเลือกได้ 
    เปลีย่นคนอ่ืนให้เป็นผู้ตาม ด้วย เคร่ืองกวน กติตกานต์ 
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ใครคิดว่าเคร่ืองกวน จะมีแบบใช้งานยาก ไม่คุ้มค่า ?  เวลาของคุณมีค่า น าส่ิงดีๆมาสู่ชีวิต 

   สวยท่ีสุดจากข้างใน เหนือกว่าในทุกรายละเอยีด เคร่ืองกวน กติตกานต์ 
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ข้อดีของการใช้เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ 

1. ไม่ต้องเหน่ือย ไม่ต้องเม่ือยมือ ไม่ปวดแขน ปวดหลงั เสียสุขภาพ 

2. มีเวลาเพิม่ ช่วยให้คุณได้มีเวลาผ่อนคลาย ได้ท ากจิกรรมต่างๆ ได้พกัผ่อนอย่างเต็มท่ี นอกจากจะดีท้ังต่อ
สุขภาพร่างกายแล้ว ยังดีต่อสุขภาพจิตใจ ลดความเครียดและช่วยเพิม่ไอเดียสร้างสรรค์ คิดค้นเมนูใหม่ๆ ได้
เป็นอย่างดีเลยทีเดียว 

3. หมดปัญหาเร่ืองแรงงาน หาแรงงานยาก ประหยัดเวลาและแรงคน ท างานทุกวันได้ไม่มีวันหยุด ไม่มีบ่น 
ไม่ลา ไม่สาย งานไม่ขาดตอน 

4. กวนขนม กวนอาหารเน้ือสวย เน้ือเนียนละเอียด รวดเร็ว 

5. อาหารท่ีได้สะอาด ได้มาตรฐาน  

6. ต้นทุนแรงงานลดลง = ได้ก าไรเพิม่ ลดต้นทุนและลดข้ันตอนการผลติ  

7. สะดวกและรวดเร็วทันใจ เพราะการลงมือนวดแป้งหรือกวนไส้ขนมต่างๆด้วยตนเอง อาจจะท าให้เกดิ
ความช้า น ามาซ่ึงอาหารหรือขนมท่ีไม่ทันออเดอร์ ไม่พอขายหรือไม่สามารถจัดส่งได้ทันเวลา บางคร้ังกก็ิน
ระยะเวลานาน ยิ่งโดยเฉพาะท่ีต้องท าในปริมาณมากๆ ยิ่งต้องให้ความส าคัญในเร่ืองของระยะเวลาเป็นหลกั 

8. มีหลายราคาให้คุณเลือก ท้ังเป็นแบบขนาดเลก็ไปจนถึงขนาดใหญ่ ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องกงัวล เพราะ
เคร่ืองกวนได้มีการพฒันาและมีรูปแบบใหม่ๆ ท่ีหลากหลายออกมาต่อเน่ืองเพ่ือท่ีจะสร้างทางเลือกและตอบ
โจทย์ผู้ใช้งานให้ได้สินค้าท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมท่ีสุดน่ันเอง 

9. ความเสถียรในการท าอาหาร ท าขนมต่างๆ โดยใช้เคร่ืองกวน เน่ืองด้วยระบบการท างานของเคร่ืองกวนท่ี
มีมาตรฐาน มีการออกแบบอย่างมีคุณภาพ ท้ังเร่ืองของระดับความเร็ว น ้าหนักในการนวดผสมของเคร่ือง
กวน ท าให้การท าอาหารของคุณออกมาเสถียร ไม่ต้องกงัวลถึงเร่ืองเน้ือท่ีไม่เท่ากัน น ้าหนักมือที่ลงมือไม่ทัน 
ไม่เป็นเน้ือเดียวกนั 

10. ช่วยสร้างความก้าวหน้าในการท าธุรกจิ จ านวนเพิม่ขึน้ ลูกค้าเพิม่ขึน้ ยอดขายเพิม่ขึน้และได้รับการขยับ
ขยายไปมากเร่ือยๆ และไม่ต้องกงัวลเลยว่าถ้าหากร้านคุณขยายแล้วจะไม่มีเคร่ืองกวนท่ีเพยีงพอต่อผลติ 
เพราะเคร่ืองกวนน้ันมีหลากหลายรุ่น หลายขนาด ตั้งแต่เลก็ไปจนถึงขนาดใหญ่ พร้อมจะอ านวยทุกความ
สะดวกในการผลติและท าเมนูอาหารหรือขนมของคุณเลยทีเดียว 
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คุณจะไม่เจอปัญหาเหล่านี ้ถ้าได้ลองเปลี่ยนมาใช้เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ 

หยุดปัญหาการกวนไส้ขนม กวนอาหารด้วยมือ ทั้งเหน่ือย ทั้งปวดหลงั ปวด

คอ ทั้งเสียเวลาใช้เวลานานในการกวนส่วนผสม แถมต้องใช้แรงงานมาก และ

เน้ือขนมอาจไม่เนียน มาใช้เคร่ืองกวนของเราสิ 
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ค าแนะน าและวธีิการใช้งานเคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ กิตตกานต์ 
 

 

 

 

 

 

      

       

 

                       

 

 

 

 

 

  

 

1. ควรทาน ้ามันในกระทะเพ่ือไม่ให้ใบกวน

ขูดกระทะ 

2. ต าแหน่งของใบกวน : ให้ส่วน

โค้งของขอบด้านล่างของใบกวน

สัมผัสสนิทกบัก้นกระทะ ขอบ

ด้านข้างสัมผัสกบัด้านข้างของ

กระทะ 

3. ทาน ้ามันพืชบางๆ ( ตามรูป A ) 
เม่ือน าก้านกวนกลบัมาใส่อกีคร้ัง 

4. น็อต ( ตามรูป B ) ไม่ต้องขัน
แน่น เพ่ือให้ก้านกวนสามารถขยับ
ขึน้ลงได้ 
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Home Page of KittaKarn ( กติตกานต์ ) (Product Menu) 

จะกวนอาหาร กวนไส้ท้ังที ท าไมไม่เลือกใช้เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ ? ชีวิตนีคุ้ณเลือกได้ 
    เปลีย่นคนอ่ืนให้เป็นผู้ตาม ด้วย เคร่ืองกวน กติตกานต์ 

ใครคิดว่าเคร่ืองกวน จะมีแบบใช้งานยาก ไม่คุ้มค่า ?  เวลาของคุณมีค่า น าส่ิงดีๆมาสู่ชีวิต 
   สวยท่ีสุดจากข้างใน เหนือกว่าในทุกรายละเอยีด เคร่ืองกวน กติตกานต์ 

กล้าพอไหม ที่จะเปลีย่น ? เปลีย่นจากแรงงานคน มาเป็นเคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ ให้สีสรรให้ชีวิต 
    กติตกานต์ ( KittaKarn ) ครบเคร่ืองเร่ืองเคร่ืองกวน 

Contact & Enquiry ตดิต่อส่ังซ้ือ ราคาส่วนลด เคร่ืองกวน 
A. Contact Us : ช่องทางติดต่อส่ังซ้ือ บัญชีธนาคาร เง่ือนไขการจัดส่ง 

B. Price Quotation : เช็คราคาเคร่ืองกวน ขอใบเสนอราคา ส่วนลดพเิศษ 

C. Project Reference : ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซ้ือ 

D. Specification and Services : ความหมาย การส่ังผลติ ผลทดสอบ  

E. About Us ( KittaKarn ) : กติตกานต์ 

F. Dealer Sales Required : ขอเป็นตัวแทนจ าหน่าย รับสมัครพนักงานขายอสิระ 

G. Shopping Site : ราคาเคร่ืองกวน 
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1. เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ เคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส พร้อมชุดหัวตีหรือแขน
ผสมสามารถยกเอยีงได้ รุ่นมอเตอร์เกยีร์ทดรอบติดตั้งด้านบน 

1.1 เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ขนม กระทะสแตนเลส ขนาด 20 นิว้ 

1.2 เคร่ืองกวนไส้ เคร่ืองกวน กระทะสแตนเลส ขนาด 22 นิว้  

1.3 เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนผสมอาหาร กระทะสแตนเลส ขนาด 24 นิว้ 

1.4 เคร่ืองกวนไส้ขนม เคร่ืองกวน กระทะสแตนเลส ขนาด 26 นิว้ 

1.5 เคร่ืองกวนผสม เคร่ืองกวนไส้ กระทะสแตนเลส ขนาด 28 นิว้ 

1.6 เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ กระทะสแตนเลส ขนาด 30 นิว้ 

2. เคร่ืองคัว่เกาลดั 

2.1 เคร่ืองคั่วเกาลดั ขนาด 22 นิว้ 

2.2 เคร่ืองคั่วเกาลดั ขนาด 26 นิว้ 

3. กระทะสแตนเลสกวนไส้แบบขอบม้วน 

3.1 กระทะสแตนเลสขอบม้วน ขนาด 20 นิว้ 

3.2 กระทะสแตนเลสขอบม้วน ขนาด 22 นิว้ 

3.3 กระทะสแตนเลสขอบม้วน ขนาด 24 นิว้ 

3.4 กระทะสแตนเลสขอบม้วน ขนาด 26 นิว้ 

3.5 กระทะสแตนเลสขอบม้วน ขนาด 28 นิว้ 

3.6 กระทะสแตนเลสขอบม้วน ขนาด 30 นิว้ 

 

www.kittakarn.com   contact 0927825493    Line id: @kittakarn   Email: ttuntis@gmail.com 

https://kittakarn.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-kittakarn-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7/
https://kittakarn.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-kittakarn-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7/
https://kittakarn.com/1-1-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0/
https://kittakarn.com/1-1-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0/
https://kittakarn.com/1-2-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0/
https://kittakarn.com/1-3-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0/
https://kittakarn.com/1-3-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0/
https://kittakarn.com/1-4-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0/
https://kittakarn.com/1-4-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0/
https://kittakarn.com/1-5-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0/
https://kittakarn.com/1-5-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0/
https://kittakarn.com/1-6-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0/
https://kittakarn.com/1-6-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0/
https://kittakarn.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94/
https://kittakarn.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94/
https://kittakarn.com/2-1-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-22/
https://kittakarn.com/2-1-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-22/
https://kittakarn.com/2-2-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-26/
https://kittakarn.com/2-2-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-26/
https://kittakarn.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%aa/
https://kittakarn.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%aa/
https://kittakarn.com/3-1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%82%e0%b8%99/
https://kittakarn.com/3-1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%82%e0%b8%99/
https://kittakarn.com/3-2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%82%e0%b8%99/
https://kittakarn.com/3-2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%82%e0%b8%99/
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CONTACT US : KittaKarn กิตตกานต์  

กติตกานต์ ครบเคร่ืองเร่ืองเคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้  

กติตกานต์ ( KittaKarn ) |โรงงานผู้ผลติ ขายส่ง-ปลกี || กิตตกานต์ โรงงานผู้ผลติและจ าหน่าย เคร่ือง

กวน เคร่ืองกวนไส้ เคร่ืองกวนไส้ขนม เคร่ืองกวนผสม เคร่ืองกวนอเนกประสงค์ กระทะกวนไส้

ขนม Agitator Mixer   

KittaKarn |  กติตกานต์ เคร่ืองกวน  ||  Mobile(Sales) : 092 782 5493 , 061-874 2956 | | E-mail: 

ttuntis@gmail.com  | Line@:@KittaKarn 

Website: https://www.KITTAKARN.com 

Facebook : เคร่ืองกวน เคร่ืองกวนไส้ เคร่ืองกวนไส้ขนม เคร่ืองกวนส่ังท า กระทะกวนไส้ขนม กติตกานต์

หรือ https://www.facebook.com/iamkittakarn 

Pinterest : https://www.pinterest.com/KittaKarnAgitators/ 

Twitter : กติตกานต์ เคร่ืองกวน หรือ https://twitter.com/KarnMixer 

Tumblr : https://www.tumblr.com/blog/kittakarnagitators 

YouTube : กติตกานต์ เคร่ืองกวน 

  

http://line.me/ti/p/%40kittakarn
http://line.me/ti/p/%40kittakarn
https://kittakarn.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-kittakarn-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7/
https://kittakarn.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-kittakarn-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7/
https://kittakarn.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-kittakarn-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7/
https://kittakarn.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-kittakarn-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7/
https://kittakarn.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2/
https://kittakarn.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-kittakarn-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7/
https://kittakarn.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-kittakarn-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7/
mailto:ttuntis@gmail.com
tel:0927825493
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www.kittakarn.com   contact 0927825493    Line id: @kittakarn   Email: ttuntis@gmail.com 
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