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หยุด!!!!...รู้จัก...ทักกันก่อน 
จากใจของทีมงาน 

 2 คนที่ฟังแล้วท่านไม่อยากต้ังค าถามมากคือเจ้านายกับพระพุทธองค์ แต่เมื่อเราบอกท่านว่า เรา
มีของดีมาฝาก ถ้าค าถามหลายหลากเกิดขึ้นกับท่านก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเรายังเป็นคนแปลก
หน้าของกันและกัน ดังนั้นมาท าความรู้จักทักทายท าความคุ้นเคยกันก่อนนะครับ 

แกนหลักของทีมงานเป็นวิศวกรซึ่งจบมาจากหลายสถาบันเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ทีมงานมีเบื้องหลังและประสบการณ์การท างานด้านระบบสายพานล าเลียงทั้งระบบสายพานล าเลียงทั้ง
ขนาดใหญ่(Heavy Duty)ที่และขนาดเบา(Light Duty)  

วิศวกรอาวุโส 2 คนแรกมีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบ ติดต้ัง และบ ารุงรักษาระบบ
สายพานล าเลียง(Conventional Belt Conveyor) ทั้งขนาดใหญ่(Heavy Duty)ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักเช่น 
โรงปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้า โรงกระดาษหรือเปรโตเคมีคอล และอุตสาหกรรมขนาดเบา(Light Duty) เช่น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมเบาทั่วไป สามารถแบ่งปัน
เรื่องราวเกือบทุกประเภทของสายพานล าเลียง ทั้งการออกแบบ การเลือกใช้ การซ่อมแซม การ Modify การ
บ ารุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องสายพานยางด า(Rubber Belt)ที่หาผู้รู้เรื่องมีไม่มากนัก หา
ค าตอบที่ไหนไม่ได้ลองถามเราดู ตอบทั้งหมด ครบเครื่อง เรื่องสายพานตัวจริง  

ส่วนวิศวกรอาวุโสรองอีก 2 คนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบ ผลิตและการเลือกใช้สายพาน
ขนาดเบาให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานของท่าน ทั้งสายพานพลาสติก(Plastic Belt) ประเภทโมดูลาร์ 
(Modular)และท็อปเชน(Top Chain) ตลอดจนสายพาน PVC ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าทีมงานสามารถตอบ
ค าถามและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสายพานล าเลียงได้เกือบทุกประเภท ด้วยค าตอบที่ถูกต้องมีหลักการมีที่
ไปมีที่มาแน่นอน 

เมื่อรู้จักกันแบบเบาบางแล้ว คงไว้ใจเราเพิ่มขึ้นได้นิดหนึ่ง ก็ใช้งานเราให้เกิดประโยชน์ได้เลย อย่า
พึ่งพลิกไปอ่านหน้าอ่ืน ให้เริ่มต้นดูปัญหาของท่านก่อน ถามเรามา เอาค าตอบไปแก้ปัญหาแล้วค่อย
กลับมาดูว่าสินค้าเราคืออะไร เพราะหลักการท างานของเราที่ถือมาตลอดว่าสิ่งท่ีเราขายไม่ใช่ตัวสินค้า 
แต่คือความมั่นใจและความสบายใจของท่าน เราเสนอ Solution สินค้าคือเครื่องมือเป็นของแถม
ที่ใส่เข้าไปใน System แล้วแก้ปัญหา เราเชื่อว่าเมื่อเราช่วยแก้ปัญหาท่านได้ สถานะของเราจะเปลี่ยน
จากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนคุ้นเคย แล้วโอกาสของความเชื่อใจก็จะตามมาเอง 

 

มี 
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 ลองถามมาเลยครับถ้าเป็นเรื่องสายพานล าเลียง (Conveyor Belt) ไม่ว่าจะเป็นสายพานยางด า(Rubber 
Belt) สายพาน PVC BELT , PU BELT, สายพานพลาสติกโมดูลาร์ (Modular Belt) , สายพานท็อป
เชน(Flat Top Chain) , สายพานกระพ้อ(Elevator Belt)  ยินดีแชร์กันทุกแง่มุม ตั้งแต่ การออกแบบ การ
ผลิต การเลือก การเก็บรักษา การบ ารุงรักษา การซ่อมแซม การต่อ การใช้งาน การ Modify  ปัญหาด้าน
เทคนิคApplication การใช้งานที่ไม่ปรกติ อะไรที่แปลกๆ ถามที่เราได้เลยครับ มีของเท่าไหร่ปล่อยหมด ไม่มี
กั๊ก ไม่มีดึง ไม่มีเม้ม “บอกทุกสิ่งท่ีคนอื่นไม่อยากให้คุณรู้”  

ขอเน้นว่าทีมงานเป็นช่าง ไม่ใช่นักขายอาชีพ ไม่มีความสามารถในการเร่งรัดเพื่อปิดงานขายเหมือน 
Sale อาชีพ เราจะลบสภาพที่ท่านคุ้นเคยนี้ออกไป โดยสร้างความเชื่อใจให้เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ด้วยการ
พยายามอย่างหนักที่จะช่วยเหลือลูกค้าอย่างจริงใจ บอกตรง พูดจริง ไม่รับปากซี้ซั๊ว เอาเฉพาะเรื่อง
วิทยาศาสตร์ พิสูจน์กันได้ รับข้อมูลไปแล้ว ไม่จ าเป็นต้องเชื่อเราทั้งหมดพิจารณาความเหมาะสมเอาเอง 
เลือกซื้อกับใคร Suppliers ใดๆได้ตามสะดวก เพียงแต่ขอให้ได้ของที่คุ้มค่ากับเงิน(Value for Money) ท่ี
จ่ายไปก็แล้วกัน สงสัยสิ่งใด ส่งรายละเอียดมาที่ info@conveyorguide.co.th หรือ โทร 090-907-6077 , 
02-992-1025 ยินดีที่เรามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันกับท่าน...... 

ทีเด็ดสินค้าเน้นแนะน าเฉพาะ 
อุปกรณ์ระบบสายพานล าเลียงแบบยางด าและระบบสายพานกระพ้อล าเลียง 

1. Rubber Belt เน้นเฉพาะสินค้าที่มีปริมาณคุ้มค่ากับการน าเข้า และสินค้าพิเศษ หายาก เช่น 
สายพานทนร้อน สายพาน sidewall เป็นต้น 

 

2. Pulley รับจ้างผลิต Pulley ทุกประเภททั้งระบบสายพานยางด าและระบบกระพ้อล าเลียงด้วย 
รวมทั้งบริการหุ้มยาง (แบบร้อน) Pulley กันสายพาน Slip ด้วย 
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3. Roller & Bracket ผลิตขารองลูกกลิ้งและจ าหน่ายลูกกลิ้งล าเลียงอยากไดแบบไหนสั่งได้ ผลิต
ตามแบบที่ต้องการ 

  

4. Back Stop ป้องกันการไหลย้อนกลับของวัสดุผลิตเอง ขายเอง ส่งสินค้าได้รวดเร็ว บริการหลัง
การขายได้ทันใจ หายากที่อื่นแต่หาง่ายที่นี่ 

   

5. Elevator Belt เป็นสินค้าทีเด็ดที่แนะน าให้ใช้ สายพานกระพ้อสายพันธุ์ใหม่ 

ไม่เหมือนสายพานยางด าท่ัวๆไปที่ใช้กัน โครงสร้างสายพานแบบ Solid Woven ถักทอแบบพิเศษ (ดูรูป) 
ยืดตัวต่ ามากๆ (ประมาณ 0.7 % ของ Rated Tension) ใช้แล้วไม่ต้องตัด-ต่อ สายพานบ่อยๆชั้นสายพาน
ทอเป็นมัดแน่นหนาเป็นชั้นเดียว ไม่มีการแยกชั้น ใช้ Bolt ยึดกับลูกกะพ้อได้แข็งแรงกว่าสายพานธรรมดา
มาก สายพานไม่ฉีกขาดง่ายตรงรูน็อต อีกทั้งตัวสายพานยังเป็น Food Grade ทนน้ ามันและสารเคมีได้
เยี่ยม ใช้ pulleyที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยประหยัดค่าก่อสร้างโดยรวม 

   

6. Elevator Bolt &Bucket ลูกกระพ้อ หัวต่อ และน็อตกระพ้อเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ มีขายทั้ง
แบบเหล็ก Stainless และพลาสติก เลือกเอาตามใจชอบ 
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1. Who we are. 

   Conveyor Guide Co., Ltd. is a firm led by group of engineers with material 

handling experience. Our main business is supplying all kind of conveyor components 

and accessories parts comprise of: rubber belt, modular belt, top chain, roller, 

bracket, pulley, pulley lagging, skirt rubber, backstop, automatic aligning system and 

conveyor equipment together with conveyor consulting services. 

 Our business philosophy is “Together We Share “.Therefore, we have a strong 

intension to share our knowledge as much as we can to our customer. We confident 

that after customer found how our product/service suit for their use, they are smart 

enough to make a choice for value on it. Currently, knowledge about the conveyor 

system in Thai Language is very rare, not to mention knowledge disclose to public 

which almost none. Most of the websites in Thai Language made for commercial 

purpose. The information really required by the customer is ignored. Our website 

www.conveyorguide.co.th is totally different. We established with the objectives to 

make this website as the place where “knowledge in conveyor system in Thai 

Language be collected herein.” People who visit www.conveyorguide.co.th  will get 

knowledge and practical insight that save time and money for decision making. We 

shall be your solution partner. If information in the website found is not sufficient 

visitor can make a phone call or e-mail info@conveyorguide.co.th we are more than 

happy to serve you.        

            

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากัด ก่อตั้งโดยกลุ่มของวิศวกรท่ีมีความรู้ ความช านาญด้าน

ระบบสายพานล าเลียงท้ังระบบขนาดใหญ่ (Heavy Duty) และขนาดเบา (Light Duty) ประกอบ 

ด้วยการออกแบบ การเลือกใช้ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม การ Modify และแก้ปัญหาของระบบ

ล าเลียง เราจ าหน่ายสินค้าและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการออกแบบ การใช้งานสายพานและ

อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในระบบล าเลียง เราสร้าง www.conveyorguide.co.th  เพื่อวัตถุประสงค์ที่

จะเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ ความรู้(Knowledge Base)ด้านน้ี เป็นภาษาไทย เพื่อให้

ผู้สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด 

ยินดีแชร์กันทุกแง่มุม ถามเราได้เลยครับ มีของเท่าไหร่ปล่อยหมด ไม่มีกั๊ก ไม่มีดึง ไม่มี

เม้ม “บอกทุกสิ่งท่ีคนอื่นไม่อยากให้คุณรู้” ส่งรายละเอียดมาที่ info@conveyorguide.co.th หรือ 

โทร 02-992-1025 หรือ 083-131-8644 ยินดีที่เรามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันกับคุณ...... 
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2. How can we help you?  

 

 

 

 

 

 

Our job is advising you. You are the master of yourselves to choice on final solution. We 

give you key. You...open and decide. “Why don’t you take a moment to call us?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We pride ourselves on  knowing belt conveyor in 

dept. We are happy to share you every issue 

related to belt conveyor system/applications: 

 Rubber Belt, Sidewall Belt, Elevator Belt, Pipe 

Belt and Special Belt 

 Modular Belt- Top Chain Belt 

 PVC-PU Belt 

 Conveyor Chain 

 Conveyor Machines and System 

In addition we can share you on knowledge of: 

 Belt Conveyor, Modular belt Design 

 Belt Conveyor, Modular belt Application 

 Belt Conveyor, Modular belt Installation 

 Belt Conveyor, Modular belt Splice/Repair 

 Belt Conveyor, Modular belt Maintenance 

 Belt Conveyor, Modular belt Modification 

 Belt Conveyor, Modular belt Problems Solving 

 

 

 ถามมา-เดินมาเลยครับถ้าเป็นปัญหาเรื่องสายพานล าเลียง(Conveyor Belt) ไม่จ าเป็น

เฉพาะสายพานยางด า(Rubber Belt) สายพานโมดูลา (Modular Belt)  เท่านั้นแต่สายพานพิเศษ

ประเภทอื่นๆเราสามารถแชร์ความรู้กันได้ ไม่ว่าจะเป็นสายพาน PVC BELT , PU BELT, โซ่ล าเลียง 

ยินดีแชรท์ุกเรื่องราว ตั้งแต่ การออกแบบ การผลิต การเลือก การเก็บรักษา การซ่อมแซม การต่อ 

การใช้งาน ปัญหาด้านเทคนิค การ Modify ไม่เน้นขายของจนเกินงาม หากเราไม่สามารถจัดหา

สินค้าให้ครบได้ ถ้ารู้เรายินดีแนะน าแหล่งหาซื้อให้ท่าน สินค้าอะไรมกีารใช้งานที่ไม่ปรกติ หรือใช้

งานพิเศษ ต้องถามที่เราเท่านั้น ไม่ผิดหวังแน่นอน มั่นใจว่าทุกท่านจะได้ของที่คุ้มกับเงินท่ีจ่ายไป 

 

This is your key. Take it. 

 

Phone: 02-992-1025 Hot Line: 083-131-8644 

Fax: 02-992-1022 

Email: Info@conveyorguide.co.th 

Website: www.conveyorguide.co.th 

We Are Belt Conveyor 

Professional 
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3. Why we are not like others? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. We need to stop interrupting what our customers 

are interested in and be what our customers are 

interested in. “Your desire is our drive”เมื่อคุณพูด เรา

ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ และตอบสนอง อย่างคึกคัก ทันที ความ

ต้องการของคุณคือแรงผลักดันของเรา คุณเงินน้อยก็เสียงดังได้ 

 

 

3. We are not as great as you think but we are 

experienced with conveyor problem longer and we 

confident we can help you.เราไม่ได้เก่งกว่าคณุ แต่เราอยู่

กับปัญหาของระบบสายพานมานานกว่าคุณแค่นั้นเอง เรา

มั่นใจว่าช่วยคุณได้ ด้วยค าอธิบายง่ายๆ แบบคุณยายยังเข้าใจ 

 

2. We believe that the customers are so smart to 

select the best choice for them based on 

knowledge we share. เราเชื่อว่า ลูกค้าเป็นคนฉลาดที่

จะเลือกใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เราให้ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

กับผู้ขาย ที่ให้สิ่งท่ีมีคุณค่าเหมาะสมมากที่สุดส าหรับตนเอง 

 

 

4. Our Motto “Together we share”!!!!! Disclose 

everything that others inconvenience to tell you. 

You are our business partner. As we take care of 

you, we believe, you will take case of us.บอกทุกเรื่องท่ี

คนอื่นไม่อยากให้คุณรู้ คุณคือผู้ร่วมสุข-ทุกข์ กับเรา เราเชื่อว่า

เมื่อเราดูแลคุณ ในที่สุดคุณก็จะดูแลเรา เพราะเราเพื่อนกัน!!! 

 

5. One of our objectives is to help our customer to 

develop D.I.Y conveyor. We will provide you all 

supported knowledge to let you save cost and get 

value for money. บอกทุกเรื่องท่ีคนอื่นไม่อยากให้คุณรู้ 

เพื่อให้คุณมีเครื่องมือที่จะสามารถสร้าง Conveyor แบบง่ายๆ

ได้ด้วยตนเองทั้งน้ีเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองและได้ความ

คุ้มค่าของเงินท่ีจ่ายไป 
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4. Our Products (เราจ าหน่ายสินค้าข้างล่างนี)้ 

4.1 Modular Belt (สายพานโมดูล่าร์หรือสายพานพลาสติก)  
Modular Belt (สายพานโมดลู่าร์หรือสายพานพลาสติก) แบบต่างๆ 

 

Modular Belt แบบล าเลียงแนวตรง 

 

Modular Belt แบบล าเลียงแนวโค้ง 

 

Modular Beltแบบล าเลียงแนวเอียงและแนวดิ่ง 

 
Modular Belt รูปโครงสร้างภายในง่ายกว่าสายพานแบบอื่นๆ 

  

Application Area 
 AUTOMOTIVE (อุตสาหกรรมยาน

ยนต์) 

 MATERIAL + PACKAGING

(อุตสาหกรรมการล าเลียงกระดาษ, 

กล่อง) 

 MEAT AND POULTRY (อุตสาหกรรม

แปรรูปอาหาร เนื้อ, ไก่) 

 PASTA (อุตสาหกรรมประเภทอาหาร

เส้น) 

 Battery and Chemical (อุตสาหกรรม

แบตตาร่ีและเคมีภัณฑ์) 

 SEAFOOD (อุตสาหกรรมแปรรูป 

อาหารทะเล) 

 BAKERY (อุตสาหกรรมท าขนม) 

 BOTTLING AND CANNING 

(อุตสาหกรรมกระป๋อง, ขวด) 

 DAIRY(อุตสาหกรรมนม) 

 Fruit and Vegetable ( อุตสาหกรรมผัก, 

ผลไม้) 

 Tire Manufacturing (อุตสาหกรรมยาง) 

 Postal (อุตสาหกรรมไปรษณีย์) 

 Textile (อุตสาหกรรมทอผ้า) 

 Printing and Paper (อุตสาหกรรมการ

พิมพ)์ 

 Corrugated  cardboard (อุตสาหกรรม

ข้อดขีองสายพานพลาสติก Modular 

1.ไม่เลื้อย ไม่ส่าย ไม่กินซ้าย-ขวา 

2.ท าความสะอาดง่าย FDA Approved 

3.โครงสร้าง ตรง-โค้ง-เอียง-ดิ่งได ้

4.ทนทานกว่าสายพาน PVC หลายเท่า 

5.อากาศ-น้ า ไหลผ่านได้ ทนสารเคมี 
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4.2  Top Chain Belt (สายพานพลาสติกกระดูกงู)   

       

    

 

 

 

Top Chain Belt ( สายพานท็อปเชนหรือ
สายพานพลาสติกกระดูกงู ) แบบต่างๆตามรูป
ข้างบนมีคุณสมบัติและการใช้งานแบบปกติคล้าย
กับสายพาน Modular belt แตห่น้าแคบกว่า และมี
ลักษณะพิเศษที่แตกต่างคือ Top Chain Belt 
เหมาะสมกับการล าเลียงในพ้ืนที่แคบๆมากๆเช่น 
การเลี้ยวแบบยูเทิร์น (U-Turn) ที่สายพานล าเลียง
ชนิดอื่นท าไม่ได้ หรือการใช้ใน Application ที่อยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมาก (ใช้Top Chain 
แบบ Stainless Steel )ที่สายพาน พลาสติกไม่
สามารถใช้ได้ หรือ Application การส่งชิ้นงาน
เคลื่อนทีจ่ากเครื่องจักรหนึ่งไปยังอีกเครื่องจักร
อีกตัวหน่ึงอย่างรวดเร็ว TOP CHAIN สามารถ
เคลื่อนที่ได้หลายระนาบ (Plane) จึงท าให้การจัด
วาง Layout ของ Line การผลิต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถในการใช้พื้นทีไ่ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างการใช้งานของสายพาน 
Top Chain เช่นใช้ในอุตสาหกรรมล าเลียงขวด 
หรือล าเลียงจานในร้านอาหารญ่ีปุ่น เป็นต้น 

***คุณสามารถซื้อชิน้ส่วน 

ไปประกอบเองไดทุ้กชิน้... 
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4.3  Rubber Belt (Heavy Duty) สายพานยางด า 

  

      

4.4  Bucket Elevator Belt (Solid Woven Type) สายพานกระพ้อชนิดพิเศษ 

High-strength, low extension of high-quality polyester filament yarn in vertical and high-

intensity, moderate of nylon filament in horizontal, small elongation, light body, no 

delamination, impact resistance and tear-performance. 

1) Good elasticity, small pulley diameter needed. 

2) Small elongation (0.7 % of rated Tension), Less splicing needed. 

3) High bolt fasten performance, Tear resistance, flex resistance. 

4) Food Grade, Oil and Chemical resistance 

 

 

 

 

4.5  Conveyor Components (อุปกรณท์ี่ใช้ในระบบสายพานล าเลียงประเภทสายพานยางด า) 

Fabric Belt 

Steel Cord Belt 

Sidewall Belt 

Heat-Oil resistace Belt 

All Kind of Special Belt 

เร่ืองสายพานยางด านี้ เราช านาญเปน็พิเศษไม่

อยากเขียนอะไรมากใหท้่านเสียเวลาอ่าน ถาม

มาได้เลยครับ ได้ค าตอบโดนใจแน่ๆ โดยเฉพาะ

ค าถามที่เปน็ Application แปลกๆ สายพานบัง้ 

สายพานทนร้อน สายพาน sidewall และ

สายพานพเิศษแบบอืน่ๆตลอดจนยางกนัข้าง

สายพานล าเลียง สะเกิร์ต (Skirt Rubber) 

ไม่เหมือนสายพานยางด าทัว่ๆไปที่ใช้กนั โครงสร้างสายพานแบบ Solid Woven ถักทอ

แบบพิเศษ (ดูรูป) ยืดตัวต่ ามากๆ (ประมาณ 0.7 % ของ Rated Tension) ใช้แล้วไม่ต้องตัด-ต่อ 

สายพานบอ่ยๆชัน้สายพานทอเป็นมดัแนน่หนา ไม่มกีารแยกชั้น ใช้ Bolt ยึดกับลกูกะพอ้ได้แข็งแรง

กว่าสายพานธรรมดามาก สายพานไม่ฉกีขาดง่านตรงรูนอ้ต อีกทั้งตัวสายพานยังเป็น Food Grade 

ทนน้ ามนัและสารเคมีได้เยี่ยม ใช้ pulleyที่มขีนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางน้อยประหยดัค่าก่อสร้าง 

 

โครงสร้างผ้าใบ 

http://www.conveyorguide.co.th/
mailto:info@Conveyorguide.co.th


WWW.CONVEYORGUIDE.CO.TH E-mail info@Conveyorguide.co.th Phone; 02-992-1025 หน้า 10 

 

   

 

 

 

 

โซ่รับส่ังผลิตแบบพิเศษ คณุภาพแบบมาตรฐานสูง โรงงานท่ีเกาหลี ราคาแบบไทย-ไทย 

 

4.6  Conveyor System Turnkey (Modular and Top Chain) 

รับผลิตชิ้นงานเป็นตัวๆ รับงานโครงการ หรือท่านจะซื้อชิ้นส่วนๆไปประกอบเองก็ได ้

   

 

Conveyor Pulley (มู่เลส่ าหรับสายพาน
ล าเลียง) ผลิตทั้งแบบ Standard ผิวเรียบหรือ 
หุ้มยาง (Rubber Lagging) ลายไหนก็ได้ Wing 
Pulley ก็มีครับ เราออกแบบใหก้ไ็ด้เช่นกัน 
 

Roller (ลูกกลิ้ง) และ Roller Bracket (ขา
รองลูกกลิ้ง) ความเอียงของขาลูกกล้ิงตาม
มาตรฐานมี 10/20/30/35/45 องศา ส่ังได้ทกุ
แบบหรือจัดเป็นชดุขารองลูกกล้ิง (Roller 
Bracket) พร้อมลูกกลิ้งก็ได้นะครบั 

 

 

โซ่ Standard or Special 

Order Chain. รับท าทั้งแบบ

มาตรฐานและแบบสั่งท าเปน็

พิเศษ ส่งมอบอย่างรวดเร็ว 
Fast Delivery 

Back Stop หรือที่เรียกอีกอยา่งวา่ "Hold 
Back" เป็นอุปกรณ์ ป้องกันสายพานไหลกลับ 
เมื่อมอเตอร์หยดุกะทันหัน ใช้ในระบบ สายพาน
ล าเลียง โซ่ล าเลียง (Chain Conveyor) รวมถงึ
กระพ้อล าเลียง (Bucket Elevator) ที่มีทิศทางใน
การล าเลียงขึ้น (Incline) 

 

http://www.conveyorguide.co.th/
mailto:info@Conveyorguide.co.th


WWW.CONVEYORGUIDE.CO.TH E-mail info@Conveyorguide.co.th Phone; 02-992-1025 หน้า 11 

 

4.7 Conveyor Equipment (For Sale and Rent) มีทั้งขายและให้เช่า 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

Telescopic Belt Conveyor used to load/unload the package 

from container. Only 2 operators required.(สายพานล าเลียงแบบยืด-

หด)ชว่ยการปฏิบัติงาน Load/Unload ใน ตู้ 40'  Container ใชค้นเพียง 2 

คน ท่ีหัว 1 คนและท้ายของConveyor อีก 1  คนก็เพียงพอสามารถล าเลียงได้

อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดเวลาการท างานของการขนสินคา้ เข้า(Loading)หรือออก

(Unloading) จากรถบรรทุก หรอืตู้คอนเทนเนอร์(Container) 

Mobile Truck Conveyor uses to load/unload package from 6-10 wheels truck and container unit. It 

can be adjusted for operation both on horizontal and elevated dock. ใชข้นสินค้าขึ้น-ลง รถบรรทุก 6 ล้อ 

รถบรรทุก 10 ล้อ หรือตู้ Container ได้ทุกสภาพของระดับพื้น ทั้งแนวพื้นราบ หรือพื้นยกสูงๆ (Dock)  

ไฮ-คอนเวเยอร์ (HI-Conveyor Mobile) used to 

load/unload the roof tile, concrete block from 

ground to roof top. Only 2 operators required. 

Extend to 10 meters high and retract to 5 

meters carry on pick up car.ใช้ล าเลียง Unit 

Load ที่มีลักษณะเป็นกล่อง กระสอบ ชิ้น และอื่นๆ ที่

ล าเลียงขึ้น-ลงที่สูง เช่น ท่ีพื้นชั้นสอง หรือท่ีหลังคา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนกระเบือ้งขึ้นบนหลังคา ขนอิฐ 

ขนเครื่องมือ สามารถยืด (Extend) ได้ถึง 10 เมตรพับหด 

(เก็บขึ้นรถ Pick-Up ได้ท างานได้อย่างต่อเนือ่ง น้ าหนัก

เบา ยกสะดวก เคลื่อนยา้ยงา่ย ใช้คนเพียง 2 คนสนใจ 

อยากเช่าหรือ ซื้อ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ 
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5. Our Services (เราให้บริการอะไรบ้าง) 

 

                 

 

 

 

 

 

• ระบบสายพานล าเลียง Heavy 
Duty สายพานยางด า 

ออกแบบ 

• ระบบสายพาน Sidewall 

• ระบบสายพาน Bucket 

Elevator 

ออก 
Specification 

 

•Light Weight (Modular+PVC) 

รับสอนการ 

ออกแบบ 

1) Free of charge for general 

questioning which is not consume a 

lot of time. We are more than happy 

to share for all topics. We disclose 

everything that others inconvenience 

to tell you. Warrantee!!! ถามมาเลย

ตอบให้..ฟรี..ส าหรับค าถามที่ใช้เวลาไม่มาก 

เรายินดีแชร์ทุกเรื่องราว บอกทุกเรื่องที่คนอ่ืน

ไม่สะดวกที่จะบอกคุณ....การันตี !!! 

2) We provide training service in belt 

conveyor topics for design, repair, and 

maintenance, trouble shooting both in 

house and individual. ท่านสามารถใช้

บริการ อบรม สัมมนา เรื่องที่เกี่ยวกับระบบ 

สายพานล าเลียง ทั้งการออกแบบ การ

ค านวณ การบ ารุงรักษา การซ่อมแซม การ

ปรับปรุง และการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ทั้งจัด

สัมมนาใน ส านักงานของท่าน หรือ เรียนเด่ียว

ตัวต่อตัว อยากรู้เรื่องอะไร ถ้าท าได้เราท าทันที 

ถ้าท าไม่ได้ จะหาผู้รู้มาตอบให้โดยเร็วพลัน 

คิดค าถามไม่ออกให้ดูรูปข้างบนว่าต้องการท าอะไร 

หรือ อยากรู้เรื่องอะไร ถามมา มีค าตอบไห้แน่นนอน 
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6. Conveyor…Do It Yourselves. (คุณท าได้...ง่ายนิดเดียว) 

 

ในฐานะ SME คนหนึ่ง เราต้องการให้ SMEท่ี ไม่พร้อมด้านความรูแ้ต่ต้องการสร้างระบบสายพาน

ล าเลียงด้วยตนเอง ให้มาที่นี่ ถึงแม้ท่านจะตัวเล็ก เงินน้อย แต่เสียงท่านจะดัง เราจะรับฟังท่าน เราจะ

สนับสนุน ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าท่าน แบบน าไปปฏิบัติเห็นผลได้จริง ไม่ต้องลองผิด ไม่ต้องเดา ลองถูก

อย่างเดียว มีลูกค้าสอบถามเข้ามาทุกวันว่ามีความพร้อมแค่ไหนจึงจะท าเองได้ เราก็ตอบชัดเจนทุกวัน

เช่นกันว่า SME ประเภทที่มีเครื่องมือพื้นฐานประเภท เครื่องตัด เครื่องเจาะ เครื่องเชื่อมอยู่แล้ว ท าเองได้

แน่นอน นอกจะจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ท่านจะได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ทุกวันไม่มีที่สิ้นสุด 

มาท่ีน่ีท่านจะมีประสบการณ์ใหม่  คนรู้น้อยหลังจะมีที่พิง ส่วนคนรู้มากจะมีเพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคน  งานน้ี

เราช่วยฟรคีรับ มาดูกันว่าขั้นตอนการประสาน งานระหว่างท่านกับเรามีขั้นตอนเป็นอย่างไร 

1.เมื่อท่านต้องการท าระบบสายพานล าเลียง ท่านบอกความต้องการของท่านมาให้เรา เราจะ

แนะน าประเภทของสายพานที่เหมาะสมให ้พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่า ท าไมเราถึงเลือกสายพานแบบนี้ 

2.ท่านที่มีประสบการณ์บ้างแล้ว การแนะน าทางโทรศัพท์ ส่งรูปภาพให้ดู ก็สามารถไปท าเองได้ 

ส่วนมากจะอุทานว่า อ๋อ... มันง่ายๆแค่นี้เองนะหรือ  

3.ท่านที่มีประสบการณ์เบาบาง การแนะน าทางโทรศัพท์ยังไม่เพียงพอ เราจะส่ง Sketck Design 

ให้ดูและจะอธิบายจนเข้าใจ ท่านต้องใช้เวลานิดหน่อยท าความเข้าใจเพิ่มเติมก็จะร้อง อ๋อ เช่นกัน 

4.ท่านที่มือใหม่จริงๆ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่มีเวลาจะค้นคว้าด้วยตนเอง ใจสู้ อยากท า เราจะส่ง 

Sketck Design รูปภาพพร้อมทั้งรายการค านวณให้ดูจนเข้าใจ อย่างนี่ไม่ร้อง อ๋อ แต่จะซีดปากแบบเกิน

ความพอใจกันเลยทีเดียว ถ้าอยากเรียนรู้เป็นมืออาชีพ เราก็มีบริการรับสอน แต่มีค่าบริการนะครับ 

                                                                                                

ด้วยการประสานงานอย่างดีระหว่างคุณกับเรา

ลบค าว่าเป็นไปไม่ได้ออกจากพจนานุกรมไปเลย 

Free advice to allow you to D.I.Y 

http://www.conveyorguide.co.th/
mailto:info@Conveyorguide.co.th


WWW.CONVEYORGUIDE.CO.TH E-mail info@Conveyorguide.co.th Phone; 02-992-1025 หน้า 14 

 

 

Contact us 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

600/1356 M.14 T.Kukot  

A. Lumlukka 

Pathumthani  12130  Thailand 

 

600/1356 ถนนพหลโยธนิ 79 หมู ่14  

ต.คคูต อ.ล ำลกูกำ จ.ปทมุธำน ี12130 

 

Phone: 02-992-1025 Hot Line: 083-131-8644 

  Fax: 02-992-1022                      : 090-907-6077 

Email: Info@conveyorguide.co.th 

Website: www.conveyorguide.co.th 

บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากัด
Conveyor ((Conveyor Guide 

 

 May I help you?  

 

 

http://www.conveyorguide.co.th/
mailto:info@Conveyorguide.co.th
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