Petmate Automatic Portion Right feeder. Programmable feeder
with large LCD screen and built-in meal counter for up to 3 meals
per day. Dispenses 1/4-3 cups of food. Removable bowl. Dishwasher safe. Battery Operated. ชามให้อาหารออโตแมติก พอร์ชั่น ไรท์ จาก

เพทเมท สามารถตั้งโปรแกรมได้ สูงสุด 3 เวลาต่อวัน ปรับปริมาณอาหารได้ตั้งแต่ 1/4 - 3
ถ้วยตวงในแต่ละครั้ง ชามสามารุถอดล้างได้ มีจอ LCD ขนาดใหญ่ ตั้งค่าง่าย ทำางานด้วย
ถ่านไฟฉาย ชามล้างในเครื่องล้างจานได้
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
BW007A
5 lb| 5 ปอนด์
฿3,465
฿3,289
BW007B
10 lb|10 ปอนด์
฿3,895
฿3,699

กันกับสุนัขของคุณ สามารถปรับได้ 3 ระดับตั้งแต่ความสูง 3, 8, และ 13.5 นิ้ว ใช้ได้ตั้งแต่
เป็นลูกสุนัขจนโต ชามทำาจากสเตนเลส ทำาความสะอาดง่ายและหมดจด สามารถยกไปล้าง
ได้สะดวก ช่วยลดแรงกดที่ข้อสะโพกของสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่ปกติต้องก้มลงไปกินอาหารที่อยู่ใน
ระดับตำ่าเกินไป ชามแต่ละใบมีขนาด 54 ออนซ์
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
BW422
19.4 X 10.9 X 5.1 inch/นิ้ว
฿1,700 ฿1,599

Mason jar inspired pet food storage
container. Airtight lid keeps food fresh
and bugs out. Easy grip lid and light tint
lets you know when to refill. BPA free.

ถังเก็บอาหารสุนัขที่ได้ความ
คิดมาจากขวดโหล ปิดสนิท
กันลมและแมลงเข้า ช่วย
รักษาอาหารได้นานยิ่งขึ้น มี
สีเพียงอ่อนๆ เพื่อให้มองเห็น
ระดับอาหารข้างในได้ ฝาจับ
ง่ายเพื่อความสะดวก
Item#
Description
BW008A
20 lbs | 9 กก.
BW008B
40 lbs | 18 กก.

Grow With Me adjustable elevated bowls. Easy to clean stainless
steel removable bowls with three height options: 3", 8" 13.25" to
keep your pet eating more comfortably, putting less stress on the
joints. Great for medium to large breed dogs. Includes two 54oz
bowls. ชามอาหาร โกรว์วิทมี ชามที่ออกแบบเพื่อสุนัขพันธุ์กลางถึงพันธุ์ใหญ่ที่โตไปด้วย

ปกติ สมาชิก
฿1,050 ฿989
฿1,580 ฿1,489

Silicone Bowls
Collapsible travel bowl folds down to less than
1/2" . Each bowl can be used at full or half
height. ชามซิลิโคนพับได้ เหมาะกับการเดินทาง พับเก็บเหลือ
เพียง 1/2 นิ้ว สามารถดึงขึ้นใช้เพียงครึ่งชามหรือดึงขึ้นจนสุดได้
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
BW002AGRE
1.5 cup/ถ้วย
฿270 ฿255
BW002BGRE
3 cup/ถ้วย
฿360 ฿339

Prevents
bloating!
ชามป้องกันโรค
ท้องอืด ไส้บิด
JW Pet Skid Stop Slow Feed Bowls. Stops dogs from eating too rapidly,
which can cause bloat, discomfort and other digestive issues. Unique design
with large interior indentations work to slow eating, while a thermoplastic
rubber base keeps the bowl from moving around.

ชามอาหาร สกิด สต๊อป สโลว์
ฟีด ชามที่ออกแบบมาให้สุนัขกินอาหารช้าลง ป้องกันการท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือโรคทางเดิน
อาหารต่างๆ ที่เกิดจากการกินอาหารเร็วเกินไป ฐานชามมีขอบยางกันลื่น
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
BW033A
Medium | กลาง
fl170
fl159
BW033B
Large | ใหญ่
fl245
fl229
BW033C
Jumbo | จัมโบ้
fl360
fl339

JW Pet's icon
Curve Elevated
double diner.
Rubber feet for
sturdy
spillless feeding.

ชามอาหารยกระดับสำาหรับสุนัข ช่วยลดการก้มกินอาหารที่ทำาให้สะโพกทำางานหนัก ลดความ
เสี่ยงต่อปัญหาด้านกระดูกและสะโพก ขายางไม่เลื่อนไปมา ออกแบบให้กินอากาศลงไปน้อย
ที่สุดขณะกิน เพื่อให้ระบบย่อยทำางานได้ดียิ่งขึ้น
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
BW321 23"L x 8.5"W x 12.2"H (นิ้ว)
฿780
฿699

Jackson Galaxy's stainless steel bowl for cats. The slightly curved
bowl reduces whisker stress, helps prevent chin acne, and helps
keep food in the bowl. Non-Skid feet also keeps the bowl in place.

ชามสเตนเลส อีคลิบส์ ออกแบบโดยแจคสัน กาแล๊คซี่ ให้เหมาะกับแมวโดยเฉพาะ ชามที่ตื้น
จะไม่ทำาให้ระคายเคืองหนวดของแมวและไม่ทำาให้คางเปื้อนสกปรก ขอบโค้งมนช่วยให้อาหาร
ไม่หกเลอะเทอะ ขายางกันลื่นและช่วยยกระดับชามให้เหมาะกับแมว
Item# Description
ปกติ สมาชิก
BW851 7.5" X 3.9" X 1.8" 3oz (นิ้ว)
฿490 ฿459

Cafe Feeder & waterer

Gravity feeder and waterer with Microban. Made from durable plastic.
Easy to clean. Comes in many sizes. คาเฟ่ ฟีดเดอร์ ชามอาหารและนำ้าที่เติมเต็มอยู่

เสมอแม้คุณไม่อยู่บ้าน ทำาจากพลาสติกเนื้อหน้า ไม่แตกง่าย มีหลายขนาดให้เลือกทั้งสำาหรับใส่นำ้าและ
ข้าว ผลิตในสหรัฐอเมรกา

Item#
BW021APNK
BW021BTAN
BW022BTAN

Description
0.25 Gal. Waterer |ชามนำ้า 0.25 แกลลอน
0.75 Gal. Waterer |ชามนำ้า 0.75 แกลลอน
3 lb Feeder | ชามข้าว 1.3 กก.

Color/สี
PNK
TAN
TAN

ปกติ
฿280
฿430
฿475

สมาชิก
฿259
฿409
฿449

WTF

WHI

TAN

PNK

Replendish feeder & waterer
Gravity feeder and waterer with Microban. Made from durable plastic.
Waterer has built-in filter. Easy to clean. Comes in many sizes. รเพลนดิช ชาม

Filter

NEW COLOR

NIC

BLU

WHI

อาหารและนำ้าที่เติมเต็มอยู่เสมอแม้คุณไม่อยู่บ้าน ทำาจากพลาสติกเนื้อหน้า ไม่แตกง่าย รุ่นสำาหรับให้นำ้ามี
ฟิลเตอร์กรองทำาความสะอาดในตัว มีหลายขนาดให้เลือกทั้งสำาหรับใส่นำ้าและข้าว ผลิตในสหรัฐอเมรกา

PNK

Item#
BW026APNK
BW027APNK
BW026BWHI
BW027BWHI
BW026CBLU
BW027CBLU
BW026DNIC
BW027DNIC
BW025

Description
0.5 Gal. Waterer | ชามนำ้า 0.5 แกลลอน
2 lb Feeder | ชามข้าว 0.9 กก.
1 Gal. Waterer | ชามนำ้า 1 แกลลอน
5 lb Feeder | ชามข้าว 2.3 กก.
2.5 Gal. Waterer | ชามนำ้า 2.5 แกลลอน
10 lb Feeder | ชามข้าว 4.5 กก.
4 Gal. Waterer | ชามนำ้า 4 แกลลอน
18 lb Feeder | ชามข้าว 8 กก.
Filter /pk | ฟิลเตอร์สำารอง 3 ชิ้น

Color/สี
PNK
PNK
WHI
WHI
BLU
BLU
NIC
NIC

ปกติ
฿550
฿550
฿840
฿840
฿1,400
฿1,400
฿1,840
฿1,840
฿310

สมาชิก
฿519
฿519
฿795
฿795
฿1,329
฿1,329
฿1,739
฿1,739
฿295

Food Scoop and can covers

2-cup food scoop with Microban and can covers. Food
scoop comes with 1/2, 1 and 2 cups measurement. Kitty
cap can cover fits 4 can sizes, pup top fits 2 can sizes.
ช้อนตวงอาหารพลาสติก ตวงได้ 1/2, 1, และ 2 ถ้วย เคลือบไมโครแบนกัน
แบคทีเรย ฝาปิดกระป๋องสำาหรับเก็บอาหารกระป๋องที่กินไม่หมด มีให้เลือกรุ่น
สุนัขปิดได้สองขนาดกระป๋อง และรุ่นแมวปิดได้ 4 ขนาด

Item# Description
ปกติ สมาชิก
DF001 Food Scoop | ช้อนตวง
฿100 ฿95
FA011 Kitty Caps Can Cover | ฝากระป๋องแมว ฿65 ฿59

Skid Stop bowls. Durable plastic bowls with
skid stop base to keep them from moving
and spilling while your pet feeds. ชามอาหาร

พลาสติกเนื้อดี ล้างทำาความสะอาดง่าย นำ้าหนักเบา มีขอบ
ยางที่ฐานกันลื่น เพื่อไม่ให้ชามลื่นไปมาเวลาสุนัขกินอาหาร

Item#
BW034A
BW034B
BW034C
BW034D
BW035A
BW035B

Description
Small 6.5"| เล็ก 6.5 นิ้ว
Medium 7"| กลาง 7 นิ้ว
Large 9.7"| ใหญ่ 9.7 นิ้ว
Jumbo 11"| จัมโบ้ 11 นิ้ว
Double Small 8"| ชามคู่ 8 นิ้ว
Double Large 12"|ชามคู่ 12 นิ้ว

ปกติ
฿70
฿90
฿125
฿190
฿85
฿160

สมาชิก
฿65
฿85
฿119
฿179
฿79
฿149

Porta Le Bistro

Features a convenient clip for carrying
ease. Popping the bottle up into the dish
dispenses water into the cup. Perfect for
traveling. Available in two sizes.

พอร์ต้า เลอบิสโตร ขวดนำ้าสำาหรับพกพา ที่ช่วยให้สุนัข
ดื่มนำาได้สะดวกกว่าชนิดเลียจากจุกขวด ขวดทำาจาก
พลาสติกทนทานนำ้าหนักเบา เพียงกดจุกยางลงบนชามนำ้า
จะไหลลงมาให้สุนัขดื่ม มีตะขอสำาหรับแขวน พกสะดวก
เหมาะสำาหรับพาสุนัขออกจากบ้าน หรือเดินทางไกล มี
สองขนาดให้เลือก

Item# Description
BW070A Small 7.3x3x2.5 inches (π‘È«)
BW070B Medium 8x3.8x2.8 inches (π‘È«)

ปกติ สมาชิก
fl299 fl269
fl399 fl359

Diggin' Diner

Developed to slow pets' intake of food. Features
a spinning cylinder that is activated by the pet to
distribute food at a much healthier pace. Made
with food safe materials with non-skid base.

ชามอาหารดิกกิ้น ไดเนอร์ ออกแบบเพื่อช่วยให้สุนัขกินอาหารช้าลง
ด้วยการบรรจุอาการในถังหมุนได้ที่จะปล่อยอาหารออกมาทีละน้อย
เมื่อสุนัขเข่ย และอาหารที่อยู่ในถังจะไม่สกปรก ทำาจากพลาสติกเกรด
สำาหรับใส่อาหาร ฐานมีขอบช่วยให้ชามไม่ลื่นไปมา

Item#
BW423

Description
2 cups | 2 ถ้วยตวง

ปกติ
฿930

สมาชิก
฿879

Foam
Mats

Ribbed foam mat helps reduce food and water
messes left behind by your pet. Include non-skid
backing and protect floors from moisture. To clean,
simply vacuum, shake, or use a damp cloth to spot
clean. แผ่นรองชามข้าวและนำ้า ทำาจากโฟมเนื้อนุ่ม ช่วยลดความ

สกปรกของพื้น ลดรอยขีดข่วน และป้องกันนำ้านอง ด้านล่างหนืดช่วยให้
ไม่ขยับไปมา ทำาความสะอาดง่ายด้วยการดูดฝุ่น เขย่า หรือเช็ดตามปกติ
Item# Description
ปกติ สมาชิก
FA051 20" x 12" x 0.125" (นิ้ว)
฿180 ฿169

สัสั่ง่งสิสินนค้ค้าา โทร:
โทร: 0-2212-9172
0-2212-9172 9.00น.
9.00น. -- 19:00น.
19:00น. (จั(จันนทร์
ทร์ -- เสาร์
เสาร์)) 11.00
11.00 -- 19.00น.
19.00น. (อาทิ
(อาทิตตย์ย์))
fresh flow rain

5-Meal Pet Feeder. Automatic feeder with electronic timer. Dishwasher safe, battery-operated. 5 one-cup portion. เครื่องให้อาหาร

อัตโนมัติ สามารถใส่อาหารได้ 5 ช่อง ช่องละ 1 ถ้วยตวง วงล้อจะหมุนตามเวลาที่คุณกำาหนด
โดยอัตโนมัติ เหมาะกับลูกสุนัขหรือสุนัขโตที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน ล้างทำาความสะอาดได้ง่าย ใช้
ถ่านขนาด D 4 ก้อน อยู่ได้นานที่สุด 12 เดือน
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
BW401 5-meal Feeder | เครื่องให้อาหาร
฿2,900 ฿2,599
Bergan Smart
Storage. Gasket seals on
each lid to keep
food
fresh.
Small access lid
for easy food
access. Large
top opening for
no mess fills.
Stackable space
saving design.
Durable,
BPA
Free/FDA compliant material. Made in U.S.A. ถังเก็บอาหาร สมาร์ท สตอเรจ ทำาจากพลาสติก
เหนียวไร้สารพิษ ได้มาตรฐาน FDA ผลิตในสหรัฐอเมริกา ฝามีขอบยางปิดแน่น มีฝาใหญ่
สำาหรับเติมอาหารไม่ให้หกและฝาเล็กสำาหรับตักอาหารเปิดปิดสะดวก ขนาดใหญ่ออกแบบให้
ซ้อนได้
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
BW745A
10 lbs | 10 ปอนด์
฿640 ฿599
BW745B
24 lbs | 24 ปอนด์
฿940 ฿889
BW745C
50 lbs | 50 ปอนด์
฿1,500 ฿1,389
Standard Stainless-Steel bowls.
Easy to pick up. Lightweight. ชามข้าวส

แตนเลสเนื้อดี รุ่นสแตนดาร์ด หยิบง่าย นำ้าหนักเบา
Item#
Description ปกติ สมาชิก
BW761A 2 cups/16 oz ฿85 ฿79
BW761B
3 cups/24 oz ฿100 ฿95
BW761C 7 cups/56 oz ฿170 ฿159
BW761D 11 cups/88 oz ฿210 ฿199
BW761E
17 cups/136 oz ฿295 ฿279
NON-SKID Embossed StainlessSteel bowls. ชามข้าวสแตนเลสเนื้อดี มีขอบ

ยางกันลื่น พิมพ์รอยเท้านูน
Item#
Description
BW762A 1 cups/8 oz
BW762B
2 cups/16 oz
BW762C 4 cups/32 oz
BW762D 5.5 cups/48 oz
BW762E
9 cups/72 oz

ปกติ
฿100
฿170
฿235
฿325
฿420

สมาชิก
฿95
฿159
฿219
฿309
฿399

100% battery powered fountain. The whisper-quiet pump draws
water from the bowl up through the tube and filter to the top
of the lid, creating secondary drinking locations. Once water
reaches the top, it "rains" down the inside of the water chamber
and streams from the front nozzle to refill the bowl creating a
rain like flow that is naturally appealing to cats and dogs. No
more cords, outlets, or limitations on where to place your pet's
water fountain. Requires four D-Cell batteries (batteries not included). เฟรช โฟลว์ เรน นำ้าพุแมวและสุนัขที่สร้างเอฟเฟคคล้ายฝนตกที่ดึงดูดความ
สนใจสัตว์เลี้ยง ปั๊มนำ้าจะกรองและดูดนำ้าจากชามขึ้นไปยังชามนำ้าด้านบนที่ดื่มได้ง่าย และนำ้า
จะตกลงมาในถังคล้ายฝนตก จากนั้นจะไหลออกจากรูที่ฐานคล้ายนำ้าพุ ทำางานด้วยถ่าน
ไฟฉายขนาด D 4 ก้อน (ไม่มากับเครื่อง) ไม่ต้องเสียบปลั๊ก สามารถย้ายไปตั้งที่ใดก็ได้ ปั๊ม
นำ้าทำางานเป็นเวลา มีการตัดการทำางานเป็นช่วงๆ เพื่อประหยัดไฟ

Item#
BW816

ปกติ
฿2,350

สมาชิก
฿2,189

WINNER
Cat Fancy
Editors'
Choice Award

fresh flow II

The Petmate Fresh Flow II is a purifying pet fountain providing
filtered water throughout the day for your pet. Features continuous circulating water and a unique, patented no-splash waterslide. The re-circulating flow and filter provide naturally cool and
oxygenated water, encouraging pets to drink more. Each unit
comes with a replaceable charcoal filter and adjustable valve
controls speed of water flow. Remember to change filter every
30 days to ensure freshness. เฟรช โฟลว์ ทู นำ้าพุแมวชนะรางวัล Cat Fancy
Editors' Choice Award ระบบนำ้าตกกันกระเด็นจดลิขสิทธิ์เฉพาะห้ามลอกเลียนแบบ กร
องนำ้าให้สะอาดอยู่เสมอและเพิ่มออกซิเจนให้กับนำ้า ทำาให้สุนัขและแมวสุขภาพปกติอยาก
ดื่มนำ้ามากขึ้น และช่วยให้สุนัขและแมวที่มีปัญหาโรคไตหรือโรคทางเดินปัสสาวะมีอาการที่ดี
ขึ้น ใหม่! เพิ่มระบบกรองฝุ่นผงป้องกันเครื่องตัน

Item#
BW814A
BW814B

Description
50 oz | 50 ออนซ์
110 oz | 110 ออนซ์

ปกติ
฿1,250
฿2,100

สมาชิก
฿1,189
฿1,989

accessories
Replacement pump, debris
and charcoal filters. อะไหล่ปั้

Kennel
Bowl.
Stainless-Steel
bowls with kennel hanging ring.

ชามข้าวสแตนเลสเนื้อดี พร้อมห่วงสำาหรับแขวน
กรง ถอดล้างง่าย นำ้าหนักเบา
Item#
Description ปกติ สมาชิก
BW751A 1 cups/8 oz ฿140 ฿129
BW751B
3 cups/24 oz ฿200 ฿189
BW751C 4 cups/32 oz ฿210 ฿199

Description
75 oz | 75 ออนซ์

Item#
BW815
BW812
BW813

มนำ้า ไส้กรองฝุ่นผงและไส้กรองชาโคล
สำาหรับซื้อเปลี่ยนทุก 30 วัน
Description
ปกติ สมาชิก
Debris & Charcoal Filter | ไส้กรองชาโคล + กรองฝุ่น ฿255 ฿239
Charcoal Filter 2/pk | ไส้กรองชาโคล 2 ชุด
฿160 ฿149
Replacement Pump | อะไหล่ ปั้มนำ้า
฿630 ฿595

ของเล่
นแมว||50
50||BOWLS
CAT TOYS
ชามและที
่ให้อาหาร
& FEEDERS

CREDIT CARD | บัตรเครดิต
CASH | เงนสด

ยอดสั่งซ้อ
Total
< 500
฿500 - ฿899
฿900 - ฿1,499
1,500 - 2,499
> 2,500

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.จันทน์
บจก. ชามู ชามู
ShamuShamu Co.,Ltd.
Account #: 715-2-26868-2
Chan Road Branch

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถ.จันทน์
บจก. ชามู ชามู
ShamuShamu Co.,Ltd.
Account #: 031-275753-9
Chan Road Branch

ไม่มีสินค้าช้นใหญ่*
Without Oversized Items*

มีสินค้าช้นใหญ่*
With Oversized Items*

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

฿79

฿79

฿59
ฟร | FREE
ฟร | FREE

฿79
฿59
ฟร | FREE

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถ.จันทน์
วรยุทธ แซ่จง
Worayuth Saechueng
Account #: 133-5-17786-9
Chan Road Branch

* สินค้าชิ้นใหญ่ รวมถึง อาหารหรือขนม
ยกลังทุกชิ้น และอาหารทุกชนิดที่บรรจุ
เกิน 6 กก. ต่อถุง
* Oversized Items include: All mastercase orders and dog or cat food
over 6 kg. package

หมายเหตุ|NOTE: กรณีลูกค้าไม่รับสินค้าทั้งหมดเมื่อพนักงานส่งไปถึงแล้ว มีค่าเสียเวลา 200 บาท ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑล ดอนเมือง พุทมณฑล
สาย 1-4 ทวีวัฒนา สายใหม ลาดกระบัง คลองสามวา อยู่นอกเขตจัดส่งปกติ มีค่าบริการพิเศษ 120-200 บาท (กรุณาสอบถาม)
฿200 fee applies for rejection of the entire order upon delivery. Customers living in other provinces surrounding Bangkok and those in the following districts: Saimai, Don Muang, Kongsamwa, Ladkrabang, Taweewattana, Puttamonthol 1-4 special delivery fee (฿120-฿200) applies.

ยอดสั่งซ้อ
Total

สินค้าทั้งหมดไม่เกิน 4 กก. (ไปรษณีย์)
Orders less than 4 kg. (Postal Service)

สินค้าทั้งหมดเกิน 4 กก. (บ. ขนส่ง)
Orders over 4 kg (Courier Service)

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only
฿59

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only
Please Call | กรุณาสอบถาม

฿1,200 - ฿1,899

฿79

Please Call | กรุณาสอบถาม

> 1,900

฿99

Please Call | กรุณาสอบถาม

< 500
฿500 - ฿1,199

หมายเหตุ|NOTE: สินค้าตำ่ากว่า 4 กก. จัดส่งทางไปรษณีย์ (พัสดุธรรมดา) สินค้าเกิน 4 กก. จัดส่งทางขนส่ง เก็บค่าส่งปลายทางหรือต้นทางตามต้องการ
และมีค่าบรรจุหีบห่อพิเศษ 20 บาท ต้องการส่ง EMS กรุณาสอบถามค่าจัดส่งเพิ่มเติม
* Orders < 4 kg. are shipped via regular postal service, orders > 4 kg. are shipped via courier service with ฿20 packaging fee. Delivery fee
for couriers are calculated according to the size of your order. For EMS service please call for quotaton.

ขนม | 81 | TREATS

