
     
                   ทวีวฒัน์ศูนยร์วมใบพดัเรือ ใบจกัรเรือประมง  

                             “ มหีลากหลายวสัดุและแบบให้เลือกมากที่สุด “ 

สนใจเป็นตัวแทนจาํหน่าย หรือต้องการข้อมูลด้านใบพัดเรือเพิม่เตมิ กรุณาติดต่อที ่
Hot Line : 092-7825493 , 061-8742956   

E-mail: ttuntis@gmail.com  

Line@: @taweewat 
ผลิตภณัฑใ์บพดัเรือ ใบจกัรเรือประมง และสินคา้อ่ืนๆ ของทวีวฒัน ์แบ่งเป็น 4 กลุม่ 
กลุม่ท่ี 1 ใบพดัเรืออลมูิเนียม 2 แฉก 2 Blades Aluminium Boat Propeller เหมาะ
สาํหรบัเรือประมง เรือหางยาว เรือหาปลา ขนาดเครื่องไม่เกิน 13 แรง ขนาดแกนมาตรฐาน 6 หนุ ดมุ

ตรง เซาะรอ่งลิ่ม  มีมากมายหลายขนาดใหเ้ลือก  ตัง้แต่  6-22 นิว้  ตามความตอ้งการและการใช้
งานของลกูคา้

 
 
 
 

https://www.taweewat.com/1-propeller-products/
mailto:ttuntis@gmail.com
https://www.taweewat.com/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1-%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%a1/
https://www.taweewat.com/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1-%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%a1/
https://www.taweewat.com/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1-%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%a1/
https://www.taweewat.com/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1-%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%a1/


1.1 ใบพดัเรืออลมูิเนียม 2 แฉก คอสัน้ เหมาะกบัเรอืหางยาว เรือหาปลา เรือประมงท่ีตอ้งบรรทกุหนกั 
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1.2 ใบพดัเรืออลมูิเนียม 2 แฉก คอยาว เหมาะกบัเรอืหางยาว เรือหาปลา ท่ีตอ้งการรอบสงู หรือเรือ

เบา
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กลุ่มท่ี 2 ใบพดัเรืออลูมิเนียม 3 แฉก  3 Blades Aluminium Boat Propeller เหมาะ
กบัเรือประมง เรือหาปลา ท่ีตอ้งสู้กบัลมแรงและทอ้งทะเลหรือกระแสนํ้าเน่ืองจากใบพดัเรือแบบ 3 แฉก
จะรักษาความเร็วเรือไดดี้กวา่ ยิง่ไปกวา่นั้นการทาํงานจะราบร่ืนข้ึนและลดการสั่นสะเทือนเน่ืองจากมี

ความสมดุลของใบพดัเรือ 
ใบพดัเรืออลูมิเนียมแบบ 3 แฉก เป็นสินคา้เฉพาะ ท่ีตอ้งสั่งพิเศษ 2-3  อาทิตย์

 
 



กลุ่มท่ี 3 ใบพดัเรือ 4 แฉกข้ึนไป มีวสัดุทั้งอลูมิเนียม และทองเหลือง ใบพดัเรือแบบน้ีเป็นตวัเลือกท่ีดี
สาํหรับเรือประมง เรือเดินสมุทรท่ีมีนํ้าหนกัมาก ทาํใหเ้รือมีการเดินเรือท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากน้ีเพลาท่ีรวดเร็ว รอบต่อนาทีหากเพลาหมุนท่ีความเร็วสูงกวา่ 1500 รอบต่อนาทีใบพดัเรือ
แบบ 4 แฉกจะช่วยลดการสั่นสะเทือน และ ทาํใหก้ารเดินเรือเรียบมากข้ึนใบพดัเรือ 4 แฉกข้ึนไป เป็น

สินคา้เฉพาะ ท่ีตอ้งสั่งพิเศษ 3 อาทิตยข้ึ์นไป อยูท่ี่แบบและความตอ้งการของผูใ้ช้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มท่ี 4 ใบพดัเรือสแตนเลส เหมาะกบัเรือท่ีตอ้งการความเร็วสูง เคร่ืองยนต ์150 แรงมา้ข้ึนไป 

มอเตอร์เรือมีระสิทธิภาพสูง หรือ สาํหรับเคร่ืองยนต ์V8 ใช ้inboard / outboard 
ใบพดัเรือสแตนเลส เป็นสินคา้เฉพาะ ท่ีตอ้งสั่งพิเศษ 3 อาทิตยข้ึ์นไป อยูท่ี่แบบและความตอ้งการของ

ผูใ้ช ้

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 



คาํแนะนําในการส่ังซือ้ใบพัดเรือ ช่องทางการติดต่อ เงือ่นไขการส่งใบพัดเรือ วิธีการสั่งซือ้ นัด

หมายส่งใบพัดเรือ การชาํระเงิน เลขทีบ่ัญชีธนาคาร 

1. ราคาทีนํ่าเสนอทุกรายการ ตามใบราคาข้างต้น เป็นราคารับใบพัดเรือเองทีค่ลังสินค้าของ

บริษัท และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า 

2. กรณี สั่งซือ้มูลค่าน้อยกว่า 5,000 บาท ลูกค้าจะตอ้งมารับสินค้าเองทีบ่ริษัท หรือ 

    2.1 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล คิดค่าจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าตามอัตราที่บริษัทขนส่ง

กาํหนด 

   2.2 ในพืน้ทีต่่างจังหวัด ลูกค้าเป็นผู้ชาํระค่าขนส่ง ไปในจังหวัดของลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้ชาํระ

ค่าขนส่งเองทีป่ลายทาง ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทขนส่งได้เอง หรือเลือกจากรายชื่อบริษัทขนส่ง

ตามทีแ่นบนี ้รายชื่อบริษัทขนส่งประจาํภาคต่างๆ 

3. เงือ่นไขการชาํระเงิน เป็นเงนิสดโดนโอนเงนิเข้าบัญชี 
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กรณีชาํระเป็นเงนิสด ลูกค้าต้องชาํระเงินให้ครบถ้วนก่อน โดยจ่ายเป็นเงนิสดทีบ่ริษัท หรือโอน

ผ่านบัญชีธนาคาร แต่หากจ่ายเป็นเช็ค จะต้องรอให้เช็คเคลียรผ์่านเงินโอนจากธนาคารโดย

สมบูรณก์่อน จึงสามารถรับสินค้าได ้

4. กรณีสั่งซือ้ใบพัดเรือทีม่ีสต๊อคอยู่แล้ว บริษัทสามารถจัดส่งได้ภายใน 1-3 วันทาํการ ยกเว้น

ใบพัดเรือทีส่ั่งเจาะรูพิเศษ จะต้องรอสินค้า 7 วัน และจะต้องชาํระมัดจาํค่าใบพัดเรือ 50% ของ

มูลค้าทัง้หมด 

5. สินค้าทีบ่ริษัทจัดส่งให้ลูกค้า กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของจาํนวน สภาพของสินค้า 

ภายใน 3 วัน หากเลยกาํหนดนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืน 

หรือสนใจสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ สินค้าในสต๊อค ราคาพิเศษ การนัดหมายส่งสินค้า วิธีการ

สั่งซือ้ ให้ติดต่อได้ที ่ฝ่ายขาย โดยตรง  

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

  

 

tel:0927825493
tel:0618742956
http://line.me/ti/p/%40taweewat

	ทวีวัฒน์ศูนย์รวมใบพัดเรือ ใบจักรเรือประมง
	ทวีวัฒน์ศูนย์รวมใบพัดเรือ ใบจักรเรือประมง
	“ มีหลากหลายวัสดุและแบบให้เลือกมากที่สุด “
	สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือต้องการข้อมูลด้านใบพัดเรือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่
	Hot Line : 092-7825493 , 061-8742956
	E-mail: ttuntis@gmail.com
	Line@: @taweewat
	ผลิตภัณฑ์ใบพัดเรือ ใบจักรเรือประมง และสินค้าอื่นๆ ของทวีวัฒน์ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
	กลุ่มที่ 1 ใบพัดเรืออลูมิเนียม 2 แฉก 2 Blades Aluminium Boat Propeller เหมาะสำหรับเรือประมง เรือหางยาว เรือหาปลา ขนาดเครื่องไม่เกิน 13 แรง ขนาดแกนมาตรฐาน 6 หุน ดุมตรง เซาะร่องลิ่ม  มีมากมายหลายขนาดให้เลือก  ตั้งแต่  6-22 นิ้ว  ตามความต้องการและการใช้ง...
	1.1 ใบพัดเรืออลูมิเนียม 2 แฉก คอสั้น เหมาะกับเรือหางยาว เรือหาปลา เรือประมงที่ต้องบรรทุกหนัก
	1.2 ใบพัดเรืออลูมิเนียม 2 แฉก คอยาว เหมาะกับเรือหางยาว เรือหาปลา ที่ต้องการรอบสูง หรือเรือเบา
	1.2 ใบพัดเรืออลูมิเนียม 2 แฉก คอยาว เหมาะกับเรือหางยาว เรือหาปลา ที่ต้องการรอบสูง หรือเรือเบา
	กลุ่มที่ 2 ใบพัดเรืออลูมิเนียม 3 แฉก  3 Blades Aluminium Boat Propeller เหมาะกับเรือประมง เรือหาปลา ที่ต้องสู้กับลมแรงและท้องทะเลหรือกระแสน้ำเนื่องจากใบพัดเรือแบบ 3 แฉกจะรักษาความเร็วเรือได้ดีกว่า ยิ่งไปกว่านั้นการทำงานจะราบรื่นขึ้นและลดการสั่นสะเทือน...
	ใบพัดเรืออลูมิเนียมแบบ 3 แฉก เป็นสินค้าเฉพาะ ที่ต้องสั่งพิเศษ 2-3  อาทิตย์
	กลุ่มที่ 3 ใบพัดเรือ 4 แฉกขึ้นไป มีวัสดุทั้งอลูมิเนียม และทองเหลือง ใบพัดเรือแบบนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเรือประมง เรือเดินสมุทรที่มีน้ำหนักมาก ทำให้เรือมีการเดินเรือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้เพลาที่รวดเร็ว รอบต่อนาทีหากเพลาหมุนที่ความเร็วสูงก...
	กลุ่มที่ 4 ใบพัดเรือสแตนเลส เหมาะกับเรือที่ต้องการความเร็วสูง เครื่องยนต์ 150 แรงม้าขึ้นไป มอเตอร์เรือมีระสิทธิภาพสูง หรือ สำหรับเครื่องยนต์ V8 ใช้ inboard / outboard
	ใบพัดเรือสแตนเลส เป็นสินค้าเฉพาะ ที่ต้องสั่งพิเศษ 3 อาทิตย์ขึ้นไป อยู่ที่แบบและความต้องการของผู้ใช้
	กรณีชำระเป็นเงินสด ลูกค้าต้องชำระเงินให้ครบถ้วนก่อน โดยจ่ายเป็นเงินสดที่บริษัท หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร แต่หากจ่ายเป็นเช็ค จะต้องรอให้เช็คเคลียร์ผ่านเงินโอนจากธนาคารโดยสมบูรณ์ก่อน จึงสามารถรับสินค้าได้
	4. กรณีสั่งซื้อใบพัดเรือที่มีสต๊อคอยู่แล้ว บริษัทสามารถจัดส่งได้ภายใน 1-3 วันทำการ ยกเว้นใบพัดเรือที่สั่งเจาะรูพิเศษ จะต้องรอสินค้า 7 วัน และจะต้องชำระมัดจำค่าใบพัดเรือ 50% ของมูลค้าทั้งหมด
	5. สินค้าที่บริษัทจัดส่งให้ลูกค้า กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของจำนวน สภาพของสินค้า ภายใน 3 วัน หากเลยกำหนดนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
	หรือสนใจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินค้าในสต๊อค ราคาพิเศษ การนัดหมายส่งสินค้า วิธีการสั่งซื้อ ให้ติดต่อได้ที่ ฝ่ายขาย โดยตรง
	( Sales Tel : 092-7825493, 061-8742956 หรือ LINE : @taweewat )

