
แผ่นโลหะฉลุลายตกแต่ง 
ตดัด้วยเลเซอร์ขึน้รูป 
Laser Cutting Metal Sheet 

 

งานเลเซอร์ฉลุลายโลหะ สาํหรับ  FACADE  CLADDING  |  Wall 

PARTITION | SLIDING DOOR | WINDOWS | PERFORATED 

CEILING | Weathered STEEL | SHADING CORRIDOR  

 

โรงงานผูผ้ลติและจาํหน่าย แผน่โลหะฉลลุายตกแตง่ยิงเลเซอร ์Laser Cutting Metal 

Sheet  สาํหรบัแผน่ปิดผิวหอ่หุม้อาคาร หนา้กากตกึ Facade Cladding ฉากแผน่ฝา้เพดาน

ผนงัมา่น รวัราวแผงกนัพารทิ์ชนั กนัสาดระแนงบงัตาตะขา่ย บานพบัเฟียมซุม้ไมเ้ลือยกาํแพง ใชไ้ดก้บั

งานตกแตง่ภายใน ภายนอก งานตกแตง่ ผนงั ลฟิต ์อาคาร บา้น รา้นกาแฟ โรงแรม สาํนกังาน ขอบ

บนัได หนา้ตา่ง หอ้งสวีท ระแนงบงัแดดบงัตากนัแสงปิดงานระบบไฟฟา้ประปา 

 

 



  Perforated Metal Laser Screen Made to Order Quotation  

  ราคางานสงัทํา แผน่วสัด ุสแตนเสล304 / อลมูเินยีม/ เหล็กแผน่เคลอืบพน่สี

No. Size (ขนาด) ตรม.
Width x Length Sqm.

1 600 x 1200 mm. 0.72 2,800      4,000     4,700    

2 1200 x 1200 mm. 1.44 5,500      8,000     9,500    

3 1500 x 1500 mm. 2.25 8,600      12,500   14,500  

4 1200 x 2400 mm. 2.88 11,000    15,000   17,000  

5 1500 x 3000 mm. 4.50 17,000    23,000   27,000  

    1.  ระยะเวลาการผลติ 15‐21 วันขนึอยูก่บัปรมิาณและแบบรทูจีะเจาะยงิเลเซอร ์ 

    2. งานจะเรมิทําดรอวอ์งิใหล้กูคา้ยนืยนัแบบ และเรมิผลติหลังจาก วางมดัจํา 50% 

     4. ขนาดแผน่มาตรฐาน 120x240cm และ 150x300cm. ถา้ลกูคา้ตอ้งการขนาดเล็กกวา่ แลว้ตัด
ไมล่งตัว ใชเ้ศษไมห่มด การคดิราคาจะรวมคา่เศษทเีหลอื และ การวางแนวยงิเลเซอรเ์พมิเตมิ 
ดังนัน ถา้จะใหคุ้ม้คา่ประหยดัสดุ ควรเลอืกใชข้นาดมาตรฐานทตีัดลงตัวพอด ีเชน่ ขนาด 60x120cm
 ตัดได ้4 แผน่ จากแผน่มาตรฐานขนาด 120x240cm , หรอืขนาด 120x120cm ตัดได ้2 แผน่จาก 
ขนาดมาตรฐาน 120x240cm หรอื ขนาด 150x150cm ตัดได ้2 แผน่ จากขนาดมาตรฐาน 150x300cm

 Powder 

Coated  Steel   

 2 mm.

Aluminum 

(AL 1100)   

1.5 mm.

Stainless 

(SUS304)   

1.5 mm.

    3. รปูภาพแบบลายฉล ุลกูคา้สามารถเลอืกจากลวดลายเลเซอร ์แบบมาตรฐานกวา่ 40 แบบ ตาม
รปูดา้นลา่งกอ่น เพอืความรวดเร็วในการผลติ



  ขนัตอนวิธีการสงัผลติ แผน่โลหะฉลลุายตกแตง่ ยิงเลเซอรข์นึรูป Laser Cutting 

Metal Sheet Order Process 

    1. เลอืกวสัดสุาํหรบัผลิตแผน่ฉลลุายตกแตง่ วา่จะเป็น เหลก็แผน่เคลอืบพน่สีพาวเ์ดอรโ์คท้ หรอื แผน่แสตนสเลสเกรด 304 

หรอื แผน่อลมิูเนียม ซงึวสัดแุตล่ะแบบ มีความแข็งแรงทนทานตอ่ทกุสภาพการใชง้านตา่งกนั เราสามารถออแบบใหน้าํมาประดบั

ตกแตง่ ไดท้งัภายนอก-ภายใน (กรณีเลอืกวสัดโุลหะอืน เช่น ทองแดง ทองเหลอืง อลมิูเนียม โปรดติดตอ่พนกังาน) 

    2. เลอืกขนาดของแผน่ชินงานโลหะ กวา้ง x ยาว ควรเลอืกขนาดใหล้งตวัจากแผน่ใหญ่ทีตดัไมเ่หลอืเศษ ( ขนาดสงัทาํพิเศษที

นอกเหนือจากทีกาํหนด จะมีเศษทีตดัจากแผน่ใหญ่มาตรฐาน เหลอืเศษทิง จะถกูนาํมาคิดเป็นราคาตน้ทนุ ดงันนัหากลกูคา้ตอ้งการ

ขนาดพิเศษ ควรเลอืกปรบัใหเ้หมาะกบัขนาดทีสามารถตดัจากแผน่ใหญ่ไดพ้อดี ) 

    3. เลอืกแบบลายฉลทีุตอ้งการ เบืองตน้ สามารถเลอืก แบบมาตรฐานสาํหรบังานสงัผลติกวา่ 40 แบบ จากรูปแบบทีลงิค ์ใน

หนา้เว็บไซตด์า้นลา่งนี หรอื กรณีตอ้งการ สงัทาํพิเศษโดยเฉพาะ โดยสง่รูปทีตอ้งการดว้ยไฟลรู์ปภาพมาตรฐานทวัไป เช่น PDF, 

JPG, PNG และไฟลรู์ปภาพอืนๆ แตเ่พือความรวดเรว็และถกูตอ้งแมน่ยาํทีสดุ แนะนาํสง่ไฟลที์เป็นมาตรฐานหลกัในอตุสาหกรรม

ผลติ DWG, DXF, STP, IGS, Illustrator, Photoshop, CorelDraw หรอืไฟลรู์ปฟอรแ์มทอืนๆ ทีสามารถเห็น

รูปภาพงานสงัตดัไดช้ดัเจน (สเก๊ตชด์ว้ยมือได)้ เพือใหท้างทีมงาน สามารถแนะนาํ ออกแบบดรา๊ฟทเ์บืองตน้ได ้

    4. ราคาเบืองตน้สามารถประเมินตอ่ตารางเมตร ไดจ้ากใบเสนอราคาขา้งตน้ ถา้ลกูคา้ตกลงสงัผลติ จะตอ้งชาํระเงินมดัจาํ 

50% ก่อน เพือทางบรษัิทฯ จะเรมิขนัตอนจดัทาํแบบดรอวอิ์ง ใหล้กูคา้ตรวจยืนยนัก่อนสงัผลติจรงิ หลงัจากลกูคา้เซน็ตค์อนเฟิรม์

แบบ จะเขา้สูก่ระบวนการผลติจรงิ ซงึใชเ้วลาในการผลติประมาณ 2‐3 สปัดาห ์

 



คุณสมบตั  ิแผ่นโลหะฉลุลายตกแต่ง ยงิเลเซอรข์ ึนรูป Laser Cutting 

Metal Sheet Specification 

    1. ผลติและจาํหน่าย งานเลเซอรต์ดัฉลลุายโลหะ โดยสามารถเลอืกวสัดเุป็นสแตนเลส หรอืเหลก็

เคลือบพน่สีฝุ่ นเพาวเ์ดอรโ์คท้ สาํหรบังานประดบัตกแตง่ แผ่นปิดผิวอาคาร หนา้กากกนั ฉากแผ่นฝา้

เพดานผนงัมา่น รวัราวแผงกนัพารทิ์ชนั กนัสาดระแนงบงัตาตะขา่ย บานพบัเฟียมซุม้ไมเ้ลอืยกาํแพง 

    2. ขนาดมาตรฐานใหญ่สดุทีสามารถทาํเลเซอรฉ์ลลุายได ้150 x 300 cm. และ 120 x 240 

cm.   สว่นขนาดพิเศษคือการนาํแผ่นใหญ่มาตดัเศษแบง่ใหค้รบลงตวัพอดี จะไดชิ้นงานเป็นแผ่นโลหะ

ฉลลุายขนาด ดงันี 60x120cm. , 120x120cm. , 150x150cm. 

    3. ขนาดสงัทาํพิเศษทีนอกเหนือจากทีกาํหนด จะมีเศษทีตดัจากแผ่นใหญ่มาตรฐาน เหลือเศษทิง จะ

ถกูนาํมาคดิเป็นราคาตน้ทนุ ดงันนัหากลกูคา้ตอ้งการขนาดพิเศษ ควรเลือกปรบัใหเ้หมาะกบัขนาดที

สามารถตดัจากแผ่นใหญ่ไดพ้อดี 

    4. แผ่นโลหะฉลลุายตกแตง่ ตดัดว้ยเลเซอรข์นึรูป แข็งแรง ทนทาน ออกแบบมาใหส้ามารถใชท้งั

ภายในและภายนอกอาคาร เพราะวสัดโุลหะทนฝนแดด 

    5. พืนทีสาํหรบัใชง้านแผ่นโลหะฉลลุาย เหมาะสาํหรบัใช ้ทาํแผงกนัหอ้งแบง่พืนทีใชส้อย ใชเ้ป็นฉาก

บงัตา ระแนงบงัแดด รวัประตบูา้น ตกแตง่ฝา้เพดาน แผงกนัช่องแสงระบายอากาศ ตกแตง่หนา้มกุตวั

อาคารเชิงชาย ติดทบับบุนผนงัเพือใหผ้นงัมีมิติลอยขนึ ตกแตง่ในงานเฟอรนิ์เจอร ์รูปลวดลายหวัเตียง 

หนา้บาน บานประต ูกรอบรูป โคมไฟ ปา้ยชือ หรอืใชเ้ป็นตะแกรงระบายนาํรอบสระวา่ยนาํ ในหอ้งนาํ 

หอ้งครวั    



    
 

    
 

        โรงงานผูผ้ลิตและจาํหน่าย แผน่โลหะป๊ัมเจาะรู ยงิเลเซอร์ Laser Peforated 

Metal Panel หนา้กากตึก Facade Cladding ปิดผวิห่อหุม้อาคาร แผน่โลหะฉลุ

ลายเซาะร่องตกแต่งอาคาร Perforated Expanded Metal เราสร้างนวตักรรมจาก

ความคิดทางสถาปัตยกรรมดา้นงานโลหะแผน่และงานดีไซน์บนพ้ืนผวิเรียบใหเ้กิดรูปทรงตาม

จินตนาการของผูใ้ชง้าน รองรับการผลิต ฉลุ ตดั พบั ข้ึนรูปวสัดุท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น งาน

เจาะรูเซาะร่องบนพ้ืนวสัดุ อลูมิเนียมคอมโพสิต เหลก็ อลูมิเนียม สแตนเลส ทองเหลือง 

ทองแดง และอ่ืนๆ สาํหรับแผน่ปิดผวิอาคาร หนา้กากตึก ฉากแผน่ฝ้าเพดานผนงัม่าน ร้ัวราวแผง

กั้นพาร์ทิชัน่ กนัสาดระแนงบงัตาตะข่าย บานพบัเฟ้ียมซุม้ไมเ้ล้ือยกาํแพง ดว้ยความเป็นมือ

อาชีพและเทคโนโลยขีองเราจะทาํใหง้านปิดผวิอาคารลงตวักบัทุกอาคารดว้ยงานประกอบท่ีไม่

เหมือนใคร แขง็แรงทนทานดว้ยชุดโครงสร้างท่ีผา่นการคาํนวณมาแลว้เป็นอยา่งดี นํ้าหนกัเบา 

พร้อมรับงานฉลุ ตกแต่งรวดลายอาคาร หลายรูปแบบ 
  



 
แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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แผน่โลหะฉลลุายตกแต่ง ยิงเลเซอรขึ์น้รปู 
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รวมแบบตัวอย่างจริง มาตรฐานลายฉลุแผ่นโลหะ สําหรับงานตกแต่ง 
Pattern Design Laser Cutting Metal Screen 
Wall Sheet Panel  

 

 
 



 

 
 

 
 



   
 

  



   
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 



 

 



 
 

 
 

 



ตวัอย่าง แบบลวดลายฉลุงานตดัเจาะเลเซอร์ สําหรับ
แผ่นโลหะฉลุลายตกแต่งอาคาร Pattern Design 
Laser Cutting Metal Screen Wall 
Sheet Panel  

 

        แผ่นโลหะฉลุลายตกแต่ง ตัดด้วยเลเซอร์ขึน้รูป นิยมนําไปตกแต่งอย่างไร ?     เหมาะ
สาํหรับใชท้ั้งภายในและภายนอกอาคาร ทาํแผงกั้นหอ้งแบ่งพ้ืนท่ีใชส้อย ใชเ้ป็นฉากบงัตา 
ระแนงบงัแดด ร้ัวประตูบา้น ตกแต่งฝ้าเพดาน แผงกั้นช่องแสงระบายอากาศ ตกแต่งหนา้มุกตวั
อาคารเชิงชาย ติดทบับุบนผนงัเพ่ือใหผ้นงัมีมิติลอยข้ึน ตกแต่งในงานเฟอร์นิเจอร์ รูปลวดลาย
หวัเตียง หนา้บาน บานประตู กรอบรูป โคมไฟ ป้ายช่ือ 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตกแต่ง สําหรับตะแกรงระบายนํา้รอบสระว่ายนํา้ 
Overflow Grating CNC Laser Cutting Metal 
Sheet Panel  

        perforated panels with light weight, high strength, fine 
rust resistance is widely used for decorative fa?ade panels and 
architectural mesh. A variety of holes types Perforated Mesh 
Sheet can be made by us. This case study basic information as 
follows.  
 

 
 





แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตกแต่ง สําหรับแผ่นบานประตูหน้าบ้านเหล็ก 
หน้าต่างสํานักงานโรงแรม Laser CNC Security Front 
Door Window Metal Panel  

        Decorative laser cut doors are among the most beautiful 
and creative decorative screen doors on the market. With 
endless design possibilities, you get so much more than just a 
security screen door. You have the functions and benefits of a 
security door combined with a work of art.  
        Laser cut Decoview doors are built from strong material 
and come in an extensive range with varying levels of 
security. Designs with an opening smaller than 70mm can be 
classed as a security door whereas all others are barrier 
screening.  

   



 
 







 
 





แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตกแต่ง สําหรับประตูร้ัวหน้าบ้านเหล็กสแตนเลส 
Outdoor Metal Fence Gate Door idea Laser 
Cutting Panel  

        Outdoor Lattice Designs : Are you looking for outdoor 
lattice designs for your fence or Outdoor Privacy Screen? 
Visit Acurio Latticeworks for a large selection of designs.  
 
 
 



 

 

 

 

 



 
 

 
 
 



แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตกแต่ง สําหรับฉากม่านบังตา ผนังพาร์ทิช่ันแผงก้ัน
ช่องแสงระบายอากาศ Wall PARTITION SHADING 
CORRIDOR Laser Cutting Metal Sheet Panel 
        Laser Cut Decorative Panels | Feature Walls, Privacy 
Panels, Fence Infill : Laser Cut Decorative Panels from 
Habitat are perfect for feature walls and privacy screens, or as 
surrounds for the BBQ, entertainment or deck area.  
 

 
 
 



 



 

 
 
 



 

 

 
  
  



Drawing Laser Cutting Metal Perforated Wall Sheet Panel 

ดรอว์อิง้ลวดลายมาตรฐานงานยงิเลเซอร์ แผ่นโลหะป๊ัมเจาะรูเลเซอร์ขึน้รูป  

  แผน่โลหะฉลุลายตกแต่ง ตดัดว้ยเลเซอร์ข้ึนรูป Laser Cutting Metal Sheet ใช้

สาํหรับแผน่ปิดผวิอาคาร หนา้กากตึก ฉากแผน่ฝ้าเพดานผนงัม่าน ร้ัวราวแผงกั้นพาร์ทิชัน่ กนั

สาดระแนงบงัตาตะข่าย บานพบัเฟ้ียมซุม้ไมเ้ล้ือยกาํแพง         นอกจากแผน่โลหะฉลุลาย

รูปแบบมาตรฐานท่ีบริษทัผลิตแลว้ กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการรูปแบบและขนาดนอกเหนือจากตาราง

ราคา ลูกคา้สามารถส่งแบบรูปดรอวอ้ิ์ง รายละเอียดสาํหรับการสัง่ผลิต วสัดุท่ีใช ้ความหนา 

จาํนวนท่ีตอ้งการสัง่ผลิต (ตอ้งมีขั้นตํ่า ข้ึนกบัรูปแบบและขนาด เพ่ือใหส้ามารถใชว้สัดุหมด 

โดยไม่เหลือเศษ)  

 

        เลือกแบบลายฉลุท่ีตอ้งการ เบ้ืองตน้สามารถเลือกจากจากรูปแบบท่ีล้ิงคข์อง 

Pinterest ในหนา้เวบ็ไซตน้ี์  
  คลังไอเดยีพนิเทอเรสท์ แบบลายฉลุสําหรับตดัเลเซอร์ Laser Cutting Design Gallery by Pinterest  
 

    1. https://in.pinterest.com/rohit0003/cnc‐design/             2. https://www.pinterest.com/lehiepdgsn/cnc‐pattern/  

 

    3. https://in.pinterest.com/se3ap/cnc‐designs/             4. https://www.pinterest.com/sharmilimangalo/cnc‐designs/  

 

    5. https://www.pinterest.com/softcorner41/cnc‐patterns/             6. https://in.pinterest.com/rohit0003/c‐n‐c‐cut/  

 

 

   



1. คลงัไอเดียพินเทอเรสท ์แบบลายฉลุสาํหรับตดัเลเซอร์ Laser Cutting Design Gallery 
by Pinterest           https://in.pinterest.com/rohit0003/cnc‐design/  

 

 

 
  2. คลงัไอเดียพินเทอเรสท ์แบบลายฉลสุาํหรบัตดัเลเซอร ์Laser Cutting Design Gallery by 

Pinterest           https://www.pinterest.com/lehiepdgsn/cnc‐pattern/  

  

 



  3. คลงัไอเดียพินเทอเรสท ์แบบลายฉลสุาํหรบัตดัเลเซอร ์Laser Cutting Design Gallery by 

Pinterest           https://in.pinterest.com/se3ap/cnc‐designs/  

  

 

 

 

  4. คลังไอเดยีพนิเทอเรสท  ์แบบลายฉลุสาํหร ับตัดเลเซอร  ์Laser Cutting Design Gallery by 

Pinterest           https://www.pinterest.com/sharmilimangalo/cnc‐designs/  

  



 5. คลังไอเดยีพนิเทอเรสท  ์แบบลายฉลุสาํหร ับตัดเลเซอร  ์Laser Cutting Design Gallery by 

Pinterest           https://www.pinterest.com/softcorner41/cnc‐patterns/  

  

 
  6. คลงัไอเดียพินเทอเรสท ์แบบลายฉลสุาํหรบัตดัเลเซอร ์Laser Cutting Design Gallery by 

Pinterest           https://in.pinterest.com/rohit0003/c‐n‐c‐cut/  



คุณสมบัติ แผ่นโลหะป๊ัมเจาะรู ยงิเลเซอร์ Laser Peforated Metal Panel  

    1. ผลิตและจาํหน่าย แผน่โลหะฉลุลาย เหลก็ สแตนเลส   ตดัฉลุลายดว้ยเลเซอร์   สาํหรับ

งานประดบัตกแต่ง แผน่ปิดผวิอาคาร หนา้กากตึก ฉากแผน่ฝ้าเพดานผนงัม่าน ร้ัวราวแผงกั้นพาร์

ทิชัน่ กนัสาดระแนงบงัตาตะข่าย บานพบัเฟ้ียมซุม้ไมเ้ล้ือยกาํแพง  

    2. ขนาดมาตรฐานใหญ่สุดท่ีสามารถทาํเลเซอร์ฉลุลายได ้150 x 300 cm. และ 120 

x 240 cm.   ส่วนขนาดพิเศษคือการนาํแผน่ใหญ่มาตดัเศษแบ่งใหค้รบลงตวัพอดี จะได้

ช้ินงานเป็นแผน่โลหะฉลุลายขนาด ดงัน้ี 60x120cm. , 120x120cm. , 

150x150cm.  

    3. ขนาดสัง่ทาํพิเศษท่ีนอกเหนือจากท่ีกาํหนด จะมีเศษท่ีตดัจากแผน่ใหญ่มาตรฐาน เหลือ

เศษท้ิง จะถูกนาํมาคิดเป็นราคาตน้ทุน ดงันั้นหากลูกคา้ตอ้งการขนาดพิเศษ ควรเลือกปรับให้

เหมาะกบัขนาดท่ีสามารถตดัจากแผน่ใหญ่ไดพ้อดี 

    4. นอกจากแผน่โลหะฉลุลายรูปแบบมาตรฐานท่ีบริษทัผลิตแลว้ กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการ

รูปแบบและขนาดนอกเหนือจากตารางราคา ลูกคา้สามารถส่งแบบรูปดรอวอ้ิ์ง  รายละเอียด

สาํหรับการสัง่ผลิต  วสัดุท่ีใช ้  ความหนา  จาํนวนท่ีตอ้งการสัง่ผลิต (ตอ้งมีขั้นตํ่า ข้ึนกบัรูปแบบ

และขนาด เพ่ือใหส้ามารถใชว้สัดุหมด โดยไม่เหลือเศษ) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



ตวัอย่าง แบบลวดลายฉลุงานตดัเจาะเลเซอร์ สําหรับ

แผ่นโลหะฉลุลายตกแต่งอาคาร Pattern Design 

Laser Cutting Metal Screen Wall 

Sheet Panel  
 

        แผ่นโลหะฉลุลายตกแต่ง ตัดด้วยเลเซอร์ขึน้รูป นิยมนําไปตกแต่งอย่างไร ?     เหมาะ

สาํหรับใชท้ั้งภายในและภายนอกอาคาร ทาํแผงกั้นหอ้งแบ่งพ้ืนท่ีใชส้อย ใชเ้ป็นฉากบงัตา 

ระแนงบงัแดด ร้ัวประตูบา้น ตกแต่งฝ้าเพดาน แผงกั้นช่องแสงระบายอากาศ ตกแต่งหนา้มุกตวั

อาคารเชิงชาย ติดทบับุบนผนงัเพ่ือใหผ้นงัมีมิติลอยข้ึน ตกแต่งในงานเฟอร์นิเจอร์ รูปลวดลาย

หวัเตียง หนา้บาน บานประตู กรอบรูป โคมไฟ ป้ายช่ือ  
 

 

 

 

  



แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตกแต่ง สําหรับตะแกรงระบายนํา้รอบสระว่ายนํา้ 

Overflow Grating CNC Laser Cutting Metal Sheet 

Panel  
        perforated panels with light weight, high strength, fine 

rust resistance is widely used for decorative fa?ade panels 

and architectural mesh. A variety of holes types Perforated 

Mesh Sheet can be made by us. This case study basic 

information as follows.  
 

 
 



 



แผ่นเหล็กพบัฉลุลายเลเซอร์ตกแต่ง สําหรับ ขั้นบันไดเหล็กพบั แผ่นกันตก

ทางเดนิราวบันได External Folded Perforated Ladder 

Stair Laser Cutting Metal Sheet Panel  
 

        Laser Cut Decorative Metal Wall Art Panel | Garden Wall Sculpture : We are 

delighted to be able to bring to you a unique decorative laser cut aluminum 

panel in a contemporary design inspired by the dazzling petals of the 

chrysanthemum. The Benbecula panel adds a bold feature to your space and 

forms an excellent focal point in any room or garden.  

 

 

     
 



 
 

    
 



    
 

      
 



 
 

#ฉลุ #ฉลุลาย #รับฉลุ #ฉลุลายไทย #ฉลุcnc #ฉลุลายcnc #รับฉลุcnc #ฉลุlaser #ฉลุลายไม ้#ฉลุลายพลาส

วดู #ฉลุลายเหลก็ #ฉลุลายไมร้าคา #ฉลุลายจีน #ฉลุลายญ่ีปุ่น #ฉลุลายภาษาองักฤษ #ฉลุลายไมM้DF #MDFฉลุ

ลายราคา #ไมM้DFฉลุลาย #พลาสวดูฉลุลาย #pvcฉลุลาย #plaswoodฉลุลายราคา #partitionฉลุลาย #

พาร์ติชัน่ฉลุลาย #แผน่ฉลุลายpvc #ฉลุพลาสวดูHD #ตดัลาย #ตดัฉลุpantip #รับฉลุพลาสวดู #ฉากฉลุลาย #

ผนงักั้นหอ้งฉลุลาย #ประตูฉลุลาย #ประตูร้ัวฉลุลาย #หนา้ต่างฉลุลาย #ร้ัวฉลุลาย#รับฉลุฝ้า #ฝ้าฉลุลาย #ผนงัฉลุลาย 

#เหลก็ฉลุลาย #เลเซอร์เหลก็ #ฉลุลายอลูมิเนียม #ฉลุลายอลูมิเนียมคอมโพสิต #ฉลุลายสแตนเลส #เจาะรูเหลก็ #ป๊ัมรู

เหลก็ #ฉลุกระจก #ฉลุแผน่ไฟเบอร์ซีเมนต ์#รับตดัเลเซอร์ตามแบบ #รับตดัโลโกไ้ม ้#รับทาํฟาซาดหนา้กากอาคาร #

รับบผลิตงานฉลุลาย #รับผลิตงานป๊ัมรู #รับผลิตงานป๊ัมนูน  
 

 

 

 

 

 

 



แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตกแต่ง สําหรับ ฝ้าเพดาน แผงกันสาดระแนงบังแดด 

PERFORATED CEILING Roof Pergola Battens 

Lattice Design Laser Cutting Metal Sheet Panel  
        Deck Roof Ideas – Covered Backyard Space Designs : 

Quality laser cut metal panel manufacturers. Decorative 

cutting screen with various patterns design laser cutting 

panel for balcony facade window from China 

manufacturer.You have the functions and benefits of a 

security door combined with a work of art.  

        This freestanding shade structure defines space and 

projects evocative shadows for cool outdoor lunches, terrace 

cocktail parties and romantic candlelight dinners. Integrated 

planters surround the sun‐screening, creating a refreshing 

landscape effect. The light, laser‐cut aluminum screens stay 

cool in summer, making them the ideal choice for a terrace 

and garden gazebo.  
 

     
 



 

    
 

    
 

 



แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตกแต่ง สําหรับ แผ่นร้ัวราวกันตกบริเวณระเบียง เฉลียง

หน้าต่างประตูทางเดนิ Random stone decorative Terrace 

balcony Veranda grill Laser Cutting Metal Sheet Panel  
        A building’s facade is the most important aspect, from a design standpoint 

and the elevation portrays its individuality. It sets the tone for the rest of the  
 

        

                     



แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตกแต่ง สําหรับ แผ่นปิดตู้คอมเพรสเซอร์แอร์ด้าน

นอกอาคาร Air compressor Outdoor decorative grill 

Screen cover CNC Laser Cutting Metal  
        Decorative Air conditioner cover is one kind of its customized panel jointed as required 

by customers and designers. Nowadays design air conditioner covers are a very popular 

decoration field because of the mixed and diversified good‐looking designs.  

       
 

         

         



  Design covers are not only used to the decorations of air conditioners, they can be 

also used to radiator covers which are very popular in several countries. With its 

terrific exterior design and different colors of surface treatment of PVDF, PE, powder 

coating, they can be only a panel covers used to the exterior wall decoration which 

could be a beautiful landscape. 

     
 

     



แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตกแต่ง สําหรับกรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ 

Tree Guard Grating Paver Frame Cover Laser 

Cutting Metal Sheet Panel  
 

    
 

     
 

    
 



     
 

     
 

     
 

   



     
 

     

 



รวมแบบลายฉลุแผ่นโลหะ สําหรับงานตกแต่ง Pattern Design 

Laser Cutting Metal Screen Wall Sheet Panel 
 

 
 

 

 

 
 

 



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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