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บริษัทเชียงใ

สนองความต

ตั้งแตขนาดเล

เลือก   นอก

ตองการของล

รายละเอี

 ขวดน้ําดื่มใส

สินคาภายใน  เห

เมื่อเทียบกับบรร

น้ําดื่ม น้ําแร น้ําผ

น้ํายาบวนปาก เป

ป ริ ม าต ร

(cc)

140

180

200

250

350

500

600

1.5 L

5 L

6 L

18.9 L

หมอุตสาหกรรม

ตองการของลูกคา

ล็ก 120 ซีซี ไปจ

กเหนือจากนี้เรายั

ลูกคาโดยทีมงานที

อียดผลิตภ

 (ขวดเพท, PET) 

หนียว ทนแรงกระแทก 

รจุภัณฑประเภทแกวห

ผลไม น้ําชา น้ํามันพืช 

นตน 

ป าก ขว ด

(m m )

30 เหลี่ยม

30 เหลี่ยม

30 กลม

30 เหลี่ยม

30 เหลี่ยม/กล

30 เหลี่ยม

30 กลม/เอวค

30 กลม

30 เหลี่ยม

30 กลม

30 กลม

รู ป ท ร

มพลาสติก จํากัด

ทั้งขวด PET ขว

จนถึงขนาดใหญ 

ยังรับออกแบบแล

ที่มีความชํานาญ 

ภัณฑ 

บรรจุภัณฑใส ทําให

 ไมเปราะแตกงาย น้ําห

หรือโลหะ เหมาะสําหรั

น้ําปลา ซอสปรุงรส น้ํ

ฟ า ใส ข าว ใส
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ด มีสินคาที่หลาย

วด PP ขวด PE 

 20 ลิตร และหล

ละพิมพฉลาก ตร

มองเห็น

หนักเบา

รับบรรจุ 

น้ําอัดลม 

 น

ข

ต

 ขว
ทนสา

นําไปบ

ป ริ ม าต

(cc)

25

3

45

75

82

95

3.8

4

4.4

10

20

ยหลายประเภทเพื

 ที่มีปริมาตรบรร

ลากหลายรูปทรงใ

ราสินคา ตามควา

นอกจากนั้น เรายัง

ขวดทู เวยพรอมพิม

ตองการ , แปรงลาง

วดน้ําดื่มขุน (ขวด PE

รเคมีไดดี ไมมีกลิ่นแล

บรรจุน้ําดื่มและอาหาร 

ต ร ลัก ษณะ

ก าร ใช ง าน

50 วันเวย เหลี

10 วันเวย เหลี

50 วันเวย กล

50 น้ํากลั่น เหลี

20 วันเวย เหลี

50 วันเวย/ทู เวย ปา

8 L แกลลอน เหลี

4 L แกลลอนน้ําปลา เหลี

4 L แกลลอนน้ําปลา เหลี

0 L ถังน้ํา กล

0 L ถังน้ํา กล
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าม
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 ขวดน้ํ

รูปงาย ตา

ขวด PET 

น้ําจิ้มสุกี้ 

ลี่ยม

ลี่ยม

ลม

ลี่ยม

ลี่ยม/กลม

กเล็ก-กวาง-เกลียว

ลี่ยม/กลม

ลี่ยม

ลี่ยม

ลม

ลม-ปากปกติ/กวาง-มีก

รู ป ท ร ง
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ป ริ ม าต ร

(cc)

120

140

160

180

200

220

250

280

300

350

ภท พรอมพิมพ ,  ล

ะผลิตฉลาก โลโกต

ตมากกวา PE ทนทาน 

คมีและสามารถทนอุณ

n) ได เหมาะสําหรับบร

ป าก ขว ด

(ลัก ษณะ)

ฝากด รั งนก

ฝากด รั งนก

ฝากด น้ําผลไ

เกลียว น้ําผลไ

ฝากด น้ําจิ้มส

ฝากด น้ําผลไ

ฝากด น้ําผลไ

ฝากด น้ําผลไ

ฝากด น้ําจิ้มส

เกลียว น้ําผลไ

รู

ลังสําหรับ

ตามความ

คงตัวไมเสีย

ณหภูมิสูงกวา

รรจุน้ําผลไม 

ม

ม

สุกี้

ม

ม/น้ําจิ้มสุกี้

ม

สุกี้

ม

รู ป ท ร ง


