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นำเขาวัตถุดิบ มีสินคาคงคลังพรอมจัดสง / ตนทุนไมสูง / ควบคุมระยะเวลาผลิต จัดสงได / สินคาดานการกรองหลากหลาย

โรงงานตัดเย็บ จำหนายปลีก ขั้นต่ำ 1 ชิ�น / มีสินคาสำเร็จรูปจำนวนมาก / ผลิตถุงตามความตองการลูกคาได

รับประกันคุณภาพ สินคามีปญหาเปลี่ยน, แกไขฟร� / มีว�ศวกร และทีมชาง ใหบร�การปร�กษา แกปญหาใหลูกคา

Company Profile

บร�ษัท เบเนฟ�ค จำกัด (Benephic Co.,Ltd.) เร�่มตนธุรกิจจากความชำนาญในวัสดุผากรอง (Filter Cloth) งานกรอง (Filtration) และ

งานแยกกาก (Separation) อีกทั้งยังมีพันธมิตรที่ไดรับความไววางใจ ดานงานว�ศวกรรมการกรอง และแยกกากสำหรับงานอุตสาหกรรม

มากมาย ทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพ�่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดทั่วโลก เชน ผากรองอุตสาหกรรมมาตรฐานเยอรมัน

สำหรับงานกรองที่ราคายอมเยา รวมถึงการเพ�่มไลนสินคาวัสดุกรองแบรนดชั้นนำจากประเทศสว�สเซอรแลนด ทำใหเพ�่มทั้งคุณภาพและ

อายุการใชงานใหแกลูกคาได

และเพ�่อใหครอบคลุมความตองการรวมถึงเพ�่มความเขาใจในการใชงาน ทางบร�ษัทไดมีการใหคำแนะนำในกระบวนการผลิตหร�อบำบัด

ในโรงงานอุตสาหกรรมใหแกลูกคา โดยมีการพยายามเพ�่มข�ดความสามารถและมาตรฐานคุณภาพในการผลิตอยูเสมอ โดยในปจจ�บันอยูใน

กระบวนการขอมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2015 เพ�่อเพ�่มประสิทธิภาพและสรางความมั่นใจใหแกลูกคาทุกทานไดเปนอยางดี 

จากความชำนาญและประสบการณเหลานี้ ทางบร�ษัท เบเนฟ�ค จำกัด จึงมุงหวังพัฒนาเพ�่อเปนบร�ษัทที่ดีที่สุดยิ�งข�้นไป เพ�่อใหลูกคาทุกทาน

ไดรับสินคาและบร�การอยางดีที่สุดจากบร�ษัท เบเนฟ�ค จำกัด และหวังเปนอยางยิ�งวาสิ�งเหลานี้จะเปนประโยชนในการไดรับใชลูกคาทุกๆ ทาน 

เราพรอมเปนสวนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

Benephic, We will do our best of Filtration and Separation for you.

ReferenceOur Customer



รูปแบบปากถุงตางๆ

Bags Filter for Dust Collector

Features
• ผลิตตามแบบของลูกคาได
• มีคาใชจายต่ำ
• มีผาใหเลือกใชหลากหลาย
• มีบร�การบำรุงรักษาระบบ
• มีบร�การเปลี่ยนถุงกรอง

ถุงกรองสำหรับอุปกรณควบคุมมลพ�ษที่
ออกแบบมาเพ�่อเก็บฝุนและอนุภาคจากลม
ไอเสียอุตสาหกรรม อุปกรณนี้ถูกใชอยาง
แพรหลายในการเก็บฝุนที่มีคาและตองการ
นำกล ับไปใช  ได อ ีกจากก าซไอเส ีย ใน
อุตสาหกรรมตางๆ เชนงานไม เหล็ก และ
บรรจ�ภัณฑ โดยระบบนี้มีประสิทธิภาพสูงใน
ขณะที ่ช วยลดคาใช จ ายและเวลาในการ
บำรุงรักษา

Fluid Bed Dryer (FBD Bags) / Centrifuges

Features
• ผลิตไดตามขนาดที่ลูกคาตองการ
• มีวัสดุ ผากรองใหเลือกใชหลากหลาย
• ทนตอการฉีกขาด และการกัดกรอน
• วัสดุไดรับการรับรองมาตรฐานสำหรับ
   การใชกับอาหาร

ถุงกรองสำหรับงาน Centrifuges

ถุง Fluid Bed Dryer (FBD)

FBD – ถุงกรองสำหรับเทคโนโลยี Fluid 
Bed Dryer ถูกนำมาใชในงานหลายอยาง 
เชน กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยา
หร�อการผลิตผงเคมีชั้นดี โดยการผสมการ
จับตัวเปนกอน การปรับขนาด การอบแหง 
การเคลือบผิว

Centrifuges – ถุงกรองสำหรับเคร�่องสลัด 
และเคร�่องเหว�่ยง ที่ทำงานบนหลักการของแรง
เหว�่ยงและผากรองเพ�่อแยกของเหลวออกจาก
ของแข็ง ความเร็วในการหมุนเพ�่อใหเกิดแรง
เหว�่ยงสูงจะทำใหกากที่ผสมอยูในของเหลวตั้ง
ตนเหว�่ยงผานเขาสูผิวของสื่อผากรอง

Dust Filter Bags

ถุงกรองฝุน



Liquid Bags Filter

Features
• ใชงานไดหลากหลายอุตสาหกรรม
• มีรูปแบบปากถุงหลายแบบ
• มีชวงความละเอียด (Micron Rate) ตั้งแต
   ละเอียดมาก ไปจนถึง หยาบมาก
• จับตะกอนหร�อกากไดดี
• ฉีดลางทำความสะอาดได

ถุงกรองที่ประหยัดสำหรับการใชงานกรอง
ของเหลวที่หลากหลาย ทั้งการใชงานกับถัง
กรองสแตนเลส ใสในภาชนะลำเลียง หร�อเทผาน 
ถุงกรองของเหลวมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประกอบดวยถุงกรองสักหลาด Felt และ
ผาตาขายคุณภาพสูง Mesh โดยมีปากถุง
ใหเลือก บนความละเอียดที่ครอบคลุมตั้งแต
ละเอียดมากไปจนถึงหยาบ เพ�่อการเลือกใช
ในการกรองและแยกกากที่เหมาะสมสำหรับ
งานแตละประเภท

Filter Press Cloths

Features
• มีผาใหเลือกใชงานหลากหลาย ตามความ
   เหมาะสมกับงานของลูกคา
• ผลิตไดหลายรูปแบบตามความตองการ 
   ไมวาจะเปน ตาไก ตีนตุกแก หร�อติดเชือก

ผากรองคุณภาพดีสำหรับเคร�่องอัดตะกอน 
สามารถผลิตไดตามความตองการของ
ลูกคาทั้งเร�่องของขนาดเพลท น้ำหนักของ
ตะกอน (Cake) การกักเก็บอนุภาคของ
ตะกอน หร�อปร�มาณผลผลิต การอัดตะกอน
สามารถนำมาใชงานไดหลากหลายไมวาจะใน
อุตสาหกรรมอาหาร บำบัดน้ำเสีย เคมี 
เหมืองแร หร�อยารักษาโรค 

ถุงกรองของเหลวแบบตางๆ

วัสดุสำหรับปากถุง คอกลาง ผาสำหรับ Filter Press

ผาสำหรับ Filter Press

เสร�มผาเพ�่มความแข็งแรง



Mono Filament Mesh
ผากรอง Mono filament จะอยูในรูปแบบ
ของตาขายเสนเดี่ยวสานกันเปนตาราง โดย
การสานจะเปนการเชื่อมขอตอและเร�ยงตัว
รูเปด (Mesh Opening) รูปสี่เหลี่ยม เพ�่อให
มีความแข็งแรงทนทานและความเสถียรของ
รูเปด สามารถนำไปปรับใชงานกับการกรอง
และแยกกากไดหลากหลาย เชน ในในการ
กรองแบบเท/ปมผาน ใชในเคร�อ่งเหว�ย่ง ใชใน
งานสกร�นสี มี 2 เนื้อวัตถุดิบ ไดแก Nylon 
และ Polyester ที ่จะสามารถรองรับเคมีที ่
ตองการกรอง 

สแตนเลส 304 กรองแบบ Wire Mesh อยูใน
รูปของเสนสแตนเลสสานตาขาย เชนเดียวกัน 
โดยจะมีความทนทานสูง และจำหนายทั ้ง
แบบแผน รวมไปถึงตัดเปนวงกลมตามขนาด
ที่ตองการได

Woven / Non-Woven Clothes

Features
• นอกจากสินคาสำเร็จรูปแลว ยังมีผากรอง   
   ชนิดตางๆ จำหนาย เพ� ่อการใชงานที ่
   เฉพาะเจาะจงมากข�้น
• แบงจำหนาย แมใชงานจำนวนนอย
• มีใหเลือกหลากหลายชนิด
• มีอายุการใชงานที่ทนทาน

ผากรองแบบถักทอ (Woven Cloth) และ
ผากรองแบบไมถักไมทอ (Non Woven Cloth) 
เปนเทคโนโยลีการผลิตเพ�่อใหผากรองมีรูป
แบบที่เหมาะสมกับการใชงานในกระบวนการ
ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงผากรองชนิดตางๆ เน่ืองจาก
มีจำหนายเปนวัตถุดิบ ไมวาจะเปนแบงปลีก
จำนวนนอย หร�อจำหนายสงยกมวน เพ�่อที่
สามารถใหลูกคานำไปใชงานไดหลากหลาย
เชน ตัดเย็บข� ้นร ูปเอง หร�อนำไปใชงาน
ในลักษณะที่ตองการแบบเฉพาะเจาะจงได

Features
• วัสดุแข็งแรงทนทาน
• วัตถุดิบมีทั้ง Nylon , Polyester และ 
   Stainless 304
• ยานความละเอียดเยอะ และถี่ ตั้งแต 
   5 - 1,200 ไมครอน สำหรับ Nylon และ   
   Polyester
• ยานความละเอียด 20 - 400 ไมครอน 
   สำหรับ Stainless 304 ผาทอ (Woven Cloths)

ผาสักหลาด (Non-Woven Cloths)

Mesh Opening Mono Filament Mesh

Wire Mesh



Cartridge Filter

Features
• ผลิตตามแบบ ตามความตองการ
   ของลูกคาได
• จำหนายปลีก แมใชงานจำนวนนอย
• มีวัสดุกรองรวมถึงวัสดุประกอบใหเลือก
   หลากหลาย

ไสกรอง เปนวัสดุอะไหลตัวกลางในการกรอง
ที่ถูกใชงานอยางแพรหลาย มีใชทั้งในการ
กรองฝุ นและกรองของเหลว ซึ ่งมีทั ้งแบบ
สินคาสำเร็จรูป และผลิตใหมตามแบบใหตรง
ความตองการของลูกคา ไมวาจะเปนไสกรอง
ฝุนในเคร� ่อง Dust Collector เนื ้อในแบบ
ก ร ะ ด า ษ พ ั บ จ ี บ  เ น ื ้ อ ใ น ส ป  น บ อ น ด 
โพลีเอสเตอร ไสกรองน้ำแบบเชือกถัก หร�อ
ไสกรองแบบข�้นรูปตามแบบ

Pre Filter / Air Filter / Oven Filter

Features
• ผลิตตามแบบ ตามความตองการ
   ของลูกคาได
• จำหนายปลีก แมใชงานจำนวนนอย
• มีวัสดุกรองรวมถึงวัสดุประกอบใหเลือก
   หลากหลาย
• มีท้ังแบบประกอบเฟรมสำเร็จ และมีจำหนาย
   เปนมวน หร�อตัดเปนแผนตามขนาดที่
   ตองการได

กรองอากาศ Pre Filter เปนการกรองข้ันตน 
ใชแยกฝุนอานุภาคใหญออก ที่นิยมใชกัน
อยางแพรหลายในทุกอุตสาหกรรมและทุก
สายงานผลิต โดยมีวัสดุ Media ในการ
กรองหลากหลาย Class ใหเลือก เชน G2, 
G3, G4, F5, F9 เปนตน

ไสกรอง ไสกรองของเหลว Pre Filter / Air Filter / Oven Filter

Air Filter ข�้นกรอบสแตนเลส Pleated Filter กรอบกระดาษ



Bag Cage for Dust Collector

Features
• ผลิตตามแบบ ตามความตองการ
   ของลูกคาได
• มีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ เชน 
   หัว Venturi หร�อ กนถาดรูปแบบตางๆ

โครงตะแกรงที ่ใช  ในงานกรองฝุ นภายใน
เคร�่อง Dust Collector จะชวยคงรูปโครง
ถุงกรองภายในเคร�่องให ไมพับหร�อสะบัด มี
หลากหลายวัสดุท้ังเหล็ก กัลปวาไนซ รวมถึง
สแตนเลส สำหรับการใชงานในเคร�่อง Dust 
Collector รุนตางๆ ตามความตองการของ
ลูกคา

Anode Bag / Customized Design

Features
• มีวัสดุหลากหลาย
• สามารถแนะนำ และออกแบบลักษณะ
   ถุงกรอง ตามลักษณะการใชงาน

ผลิตถุงกรองตามรูปแบบเฉพาะของการใช
งาน เชน Anode Bag ที่มีหลากหลายขนาด
และรูปแบบตามมาตรฐานตางๆ ของงานชุบ
ของลูกคา รวมไปถึง Customized Bag ตาม
ลักษณะการใชงานเฉพาะดานตางๆ โดยมี
ว�ศวกรและชางผูชำนาญชวยออกแบบและให
คำแนะนำเพ�อ่สอดคลองและไดประโยชนสูงสุด
สำหรับการใชงาน

Anode Bag

โครงตะแกรงรูปแบบตางๆ Customized Design Customized Design



Service / Maintenance

Features
• มีทีมงานผูชำนาญการ และไดรับการอบรม 
   ในการเขาไปปฏิบัติงาน
• มีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
   หากลูกคาตองการ
• มีอุปกรณและเคร�่องมือตางๆ ในการเขา
   ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานตางๆ ที่ลูกคา
   ตองการ 

งานซอมแซม ตรวจเช็ค และบำรุงร ักษา
เคร�อ่งจักรตางๆ ในการกรอง โดยทีมว�ศวกร
และชางผู ชำนาญเขาประเมินหนางานได
ทั่วประเทศ เพ�่อว�เคราะหถึงปญหาและแก ไข 
รวมถึงแนะนำการเปลี่ยนอะไหลสิ�นเปลือง
ตางๆ ที ่ เก ี ่ยวของไดอยางเหมาะสมและ
ทันทวงที

รวมไปถึงบร�การ การเขาไปเปลี่ยนอะไหลถุง
กรองสำหรับเคร�อ่ง Dust Collector หร�อผา
กรองในเคร�่องอัดตะกอน (Filter Press) ซึ่ง
ทางลูกคาอาจไมมีแรงงานเพ�ยงพอ

Spare parts / Etc.

Features
• มีอะไหล ที่ใชรวมกับเคร�่องกรอง เคร�่อง 
   Dust Collector จำหนาย เพ�่อลดภาระใน
   การคนหา และจัดซื้อ ของลูกคา

อะไหลและเคร� ่องมือตางๆ คุณภาพสูง ที ่
เก่ียวของในการทำงาน สำหรับตัวเคร�อ่งกรอง 
เคร�อ่ง Dust Collector หร�อเคร�อ่งอัดตะกอน 
รวมถึงอะไหลทางนิวเมตร�คที่เกี่ยวของ เชน
กระบอกลม โซลินอยดวาวล ไทมเมอร 
ดิฟเกจ คอนลม เพลทและหมุดสำหรับเคร�อ่ง
อัดตะกอน หร�อเคร�่องตัดผาความรอน

Solinoid Valve (โซลินอยด วาลว)
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