
สั่งสินค้า โทร: 0-2212-9172  9.00น. - 19:00น. (จันทร์ - เสาร์)  11.00 - 19.00น. (อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ (ยังไม่ได้แกะ) พร้อมใบเสร็จ ภายใน 7 วัน ได้ที่ร้านเท่านั้น

ของเล่นแมว | 50 | CAT TOYS ของเล่นแมว | 51 | CAT TOYS

accessories

Catsan Clumping Clay Litter
NEW!  Ultra Odor Control 
Formula
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Item#     Description                 ปกติ สมาชิก
CL131A    Original|สŸµ√∏√√¡¥“ 5 Liter|≈‘µ√      fl159 fl149
CL131B    Original|สŸµ√∏√√¡¥“ 10 Liter|≈‘µ√     fl265 fl245
CL132A    Ultra Odor Ctrl|≈¥°≈‘Ëπ 5 Liter|≈‘µ√     fl185 fl175
CL132B    Ultra Odor Ctrl|≈¥°≈‘Ëπ 10 Liter|≈‘µ√    fl295 fl275
CL132C    Ultra Odor Ctrl|≈¥°≈‘Ëπ 20 Liter|≈‘µ√    fl509 fl479

*Prices Exclude Phuket Branch

฿275

Item#  Description     ปกติ สมาชิก
CL181  5  liter | 5 ลิตร     ฿175 ฿164

Sukina Petto Pine Litter. Super absorbant, dust-free, biodegradable, 
flushable and naturally deodorizing cat litter made from Russian 
pine pellets. Avalable in natural pin and carbon fortified formula. 
Use with double litter tray for more convenient clean up. ทรายแมวไม้
สนรัสเซียจากสุกินะ เพ็ทโตะ ผลิตยากไม้สนธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ไร้ฝุ่น ซึมซึบได้ดีเยี่ยม 
ทิ้งลงโถส้วมได้ ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ จึงปลอดภัยกว่าสำาหรับแมวและสตรีมีครรภ์ รุ่นผสม
คาร์บอนดับกลิ่นได้ดียิ่งขึ้น ใช้คู่กับกระบะทรายสองชั้นจะทำาความสะอาดง่ายยิ่งขึ้น

Item#  Description            ปกติ   สมาชิก
CL182  Lemon 5 Liter | เลม่อน 5 ลิตร ฿129   ฿115
CL183  Apple 5 Liter | แอ๊ปเปิ้ล 5 ลิตร ฿129   ฿115

Coco Kat Cat Litter. Superior quality clump-
ing bentonite litter. Available in unscented 
and apple scented.  โคโคแค้ท ทรายแมวจับตัวเป็น
ก้อนคุณภาพสูง จับตัวเป็นก้อนเล็กและแน่น ประหยัดทรายได้
มากขึ้นกว่าเดิม ดับกลิ่นได้ดี มีให้เลือกชนิดไม่มีกลิ่นและรุ่น
กลิ่นแอปเปิ้ล

Odourlock Cat Litter. Patented "Smart 
Odor Shield" technology blocks ammo-
nia release, neutralizing urine and fae-
ces odors for 40 days. Ultra-fast clump-
ing saves up to 45% litter per year.  
99.9% dust-free. Manufactured in Que-
bec. โอดอร์ล็อค ทรายแมวเกรดพรีเมี่ยมที่มีเทคโนโลยี
ควบคุมกลิ่นพิเศษ ลดการปล่อยสารแอมโมเนียและกลิ่น
ปัสสาวะได้นานถึง 40 วัน จับตัวเป็นก้อนเล็กและเร็ว
ช่วยประหยัดทรายได้มากสูงสุด 45% ต่อปี ไร้ฝุ่น 99% 
ปลอดภัยกว่ากับแมวและเจ้าของ ผลิตในควีเบค

Cat Secret Scented Clumping Cat Lit-
ter. Available in lavender, lemon, and 
apple scented. Anti-Bacterial  แคทซีเครท 
ทรายแมวชนิดจับตัวเป็นก้อน ยับยั้งแบคทีเรีย พร้อม
กลิ่นหอมช่วยดับกลิ่น มีให้เลือกกลิ่น ลาเวนเดอร์ เล
ม่อน และแอ๊ปเปิ้ล

Catty Cat Tofu Litter. 100% Natu-
ral, biodegrable, flushable litter 
for cats and small animals. Made 
from soy beans. Clumps and ab-
sorbs instantly. โคโคแค้ท ทรายแมว
เต้าหู้ ทำาจากกากถั่วเหลือง จับตัวเป็นก้อน ทิ้ง
ลงชักโครกได้ กำาจัดกิล่นและดูดซับของเหลว
ได้ดีเยี่ยม 

Item# Description               ปกติ   สมาชิก
CL411 Original 5 Litre | ไม่มีกลิ่น 5 ลิตร   fl139  fl129
CL412 Apple 5 Litre | แอปเปิ้ล 5 ลิตร    fl139  fl129

Item# Description          ปกติ   สมาชิก
CL161 5 Litre | 5 ลิตร       fl115  fl109
Case of 4 | 5 ลิตร x 4 ถุง     fl420  fl400

Item#  Description         ปกติ   สมาชิก
CL162A  6 kg | 6 กก.        fl350  fl229
CL162B  12 kg | 12 กก.       fl580  fl549

Item#  Description          ปกติ  สมาชิก
CL193 5 Litre | 5 ลิตร        fl170  fl161

Ping Crystal Scented Cat Litter. Available in 
Strawberry, Apple, Orange, and Sea Fresh.   พิง 
ทรายแมวชนิดคริสตัลแต่งกลิ่นหอม มีให้เลือกกลิ่น สตรอ
เบอร์รี่ แอปเปิ้ล ส้ม และกลิ่นทะเล

Item#  Description         ปกติ   สมาชิก
CL184  Original 6 Litre | 6 ลิตร ฿179  ฿169

See Sand clumping cat litter. Neutralizes 
odor. Coffee scented. Anti-Bacterial. 
ทรายแมว ซี แซนด์ ชนิดจับตัวเป็นก้อน ช่วยดับกลิ่น
และยับยั้งแบคทีเรีย กลิ่นกาแฟ

Item# Description          ปกติ   สมาชิก
CL197 5 Litre | 5 ลิตร       fl115  fl109
Case of 6 | 5 ลิตร x 6 ถุง     fl630  fl600



Stay Fresh® Hooded litter pans. With Microban® antimicrobial pro-
tection that helps prevent the growth of odor-causing bacteria. 
Large hooded litter pan features a spacious enclosure and attractive 
wave design. A hinged plastic door allows for easy entry and exit, 
and provides extra protection against litter scatter. Includes carbon 
filter. สเตย์เฟรช กระบะทรายแมวควบคุมแบคทีเรยที่ทำาให้เกิดกลิ่นด้วยการเคลือบ ไมโคร
แบน รุ่นมีฝาพร้อมประตูกันกระเด็นและกันกลิ่นที่หมดจด มีหูหิ้วเปิดฝาตักทรายทิ้งได้ง่าย 
พลาสติกแข็งแรงไม่กรอบหรอแตกง่าย พร้อมฟิลเตอร์กันกลิ่น
Item#    Description                 Color/สี   ปกติ   สมาชิก
CL823A    Large 19.5Lx16.6Wx9.3H in./π‘È«       g g    fl1,050 fl995 
CL823B    Jumbo 22.6Lx18.1Wx11.9 H in./π‘È«     g g    fl1,370 fl1,295

BOODA CLEANSTEP litter box. Designed for privacy, odor control, 
and cleanliness. Removable hood with filter helps control odor and 
hides litter from view. Elevated ramp helps clean cat's paws on 
the way out.  สุขาแมว บูด้า คลีนสเต็บ ออกแบบให้มีทั้งความสวยงามและความสะดวก
ในการใช้งาน ฝาพร้อมแผ่นกรองกลิ่นถอดได้ง่ายช่วยลดกลิ่นมูลในบ้านและปิดบังทรายเพื่อ
ความสบายตา ทางลงที่คล้ายบันได้ด้านหน้าช่วยเก็บทรายจากเท้าแมวก่อนออกจากห้องนำ้า 
มีหลายสีให้เลือกดังภาพ 22.5" x 22.5" x 19" นิ้ว
Item#  Description  ปกติ  สมาชิก
CL921PEA   Pearl/สีขาว  ฿1,900 ฿1,799
CL921TIT   Titanium/สีทอง  ฿1,900 ฿1,799
CL921NIC   Nickel/สีเทา  ฿1,900 ฿1,799
Litter Box Filter | แผ่นกรองกลิ่นสำาหรับเปลี่ยน
CL919   Filter 2/pk|ฟิลเตอร์ 2ชิ้น  ฿125  ฿119

cleanstep Filter | ฟิลเตอร์

Item#  Description      ปกติ  สมาชิก
CL091A  Large 18L x 14W x 9H inch/นิ้ว     ฿390  ฿369
CL091B  Jumbo 21L x 17W x 10H inch/นิ้ว     ฿520  ฿489

Hi-back cat litter pan con-
trols litter scatter and spray. 
Ideal litter box for large 
cats or those with messy lit-
ter habits. High back offers 
protection from mess while 
lower entrance makes it 
easy to get into and out of.  
กระบะทรายรุ่นไฮแบค ขอบด้านหลังสูง
กันทรายกระเด็นและกันแมวพ่นปัสสาวะ
ใส่กำาแพง ขอบด้านหน้าเตี้ยเพื่อให้เข้า
ออกง่าย มีสองขนาดให้เลือก คละสี

Stay Fresh® Basic & Rimmed litter pans. With Microban® antimicro-
bial protection that helps prevent the growth of odor-causing bac-
teria. Rimmed litter pans minimize litter scattering. สเตย์เฟรช กระบะทราย
แมวควบคุมแบคทีเรยที่ทำาให้เกิดกลิ่นด้วยการเคลือบ ไมโครแบน มีให้เลือกรุ่นธรรมดาและรุ่นมี
ขอบยกสูงกันกระเด็น ทำาจากพลาสติกแข็งแรงไม่กรอบหรอแตกง่าย พร้อมฟิลเตอร์กันกลิ่น

Top Entry Litter Pan. Attached lid makes clean up easier. Non-slip 
texture and special grating on lid flows litter scatter back in to the 
pan when opened. Built in handles allow for easy moving and pour-
ing out old litter. Made in the USA. สุขาแมวชนิดเข้าด้านบน ถังขนาดใหญ่แต่
ไม่เกะกะ ใช้พื้นที่น้อย มีฝาช่วยลดกลิ่น เปิดปิดทำาความสะอาดได้ง่าย หมดปัญหาการกระเด็น
หรอสุนัขขุดคุ้ยทรายแมวโดยสิ้นเชง และแมวมีความรู้สึกปลอดภัยมากข้น มีตะขอแขวนช้อน
ตักทรายแมวเพิ่มความสะดวก ถังมีที่จับโดยรอบเคลื่อนย้ายและยกเทได้ง่าย

Make cleaning the litter box easier and faster with Petmate's® Simple Sifting Lit-
ter Pan. Featuring a patented sifting technology, the Simple Sifting Litter System 
has specially designed rounded blades that allows litter to pass through quickly 
and easily. Constructed of durable plastic with a reinforced bottom. Includes 1 
sifting pan and 2 regular pans. No shaking or scooping required. สุขาแมวซมเปิ้ล
ซฟติ้ง ออกแบบให้การเก็บมูลง่ายและรวดเร็วด้วยกระบะสามชั้น เพียงยกกระบะข้น ก็สามารถ
แยกทรายสะอาดออกจากมูลและนำามูลไปทิ้งได้ทันที ตะแกรงถูกออกแบบมาให้แยกมูลได้ง่าย
โดยไม่ต้องเขย่า ทำาจากพลาสติกแข็งแรง หนึ่งชุดมีสามช้น

Item#    Description                        Color/สี ปกติ   สมาชิก
CL821A    Basic Pan/เบสิค SM 14.3Lx11Wx4H in./π ‘È«        g g  fl200  fl189 
CL821C    Basic Pan/เบสิค LG 18.7Lx15.2Wx5.4H in./π‘È«     g g  fl275  fl259 
CL822A    Rimmed Pan/มีขอบ LG 18.6Lx15.4Wx10.5H in./π‘È«  g g  fl525  fl499 

Basic/เบสิค
Rimmed/มีขอบ

Scoop hook 
ตะขอแขวนช้อนตักทราย

Item#  Description      ปกติ   สมาชิก
CL097  20 X 15 X 15 inch/นิ้ว      ฿1,480  ฿1,389

Item#  Description      ปกติ   สมาชิก
CL826  19.4" X 15.6" X 7" นิ้ว      ฿950   ฿899



Item#    Description                        Color/สี ปกติ   สมาชิก
CL821A    Basic Pan/เบสิค SM 14.3Lx11Wx4H in./π‘È«        g g  fl200  fl189 
CL821C    Basic Pan/เบสิค LG 18.7Lx15.2Wx5.4H in./π‘È«     g g  fl275  fl259 
CL822A    Rimmed Pan/มีขอบ LG 18.6Lx15.4Wx10.5H in./π ‘È«  g g  fl525  fl499 

Make clean up easier with litter box liners. Available for Basic, 
Hi-Back, Dome and CleanStep litter boxes. Hi-Back models come 
with drawstrings. ถุงรองกระบะทรายแมว ใช้คลุมบนกระบะทรายก่อนเททรายเพื่อการ
ทิ้งทรายที่ง่ายและไม่ต้องล้างกระบะ ใช้ได้ทั้งกับรุ่นมีฝาและไม่มีฝา มีให้เลือกสำาหรับรุ่นไฮแบค 
(มีเชอกผูกถุงในตัว) รุ่นสำาหรับกระบะทรายรุ่นธรรมดา และสุขารุ่นโดม และคลีนเสต็บ

รุ่นเบสิค รุ่นไฮแบ๊ครุ่นคลีนสเต็บ

Item#   Description                          ปกติ  สมาชิก
CL086A   Basic Large 12/pk | √ÿËπ‡∫ส‘§  „À≠ à 12∂ÿß       fl200  fl189
CL086B   Basic Jumbo 8/pk | √ ÿËπ‡∫ส‘§  ®—¡‚∫â 8∂ÿß       fl200  fl189
CL093A   Hi-Back L 12/pk|‰Œ·∫Í§ „À≠ à 12∂ÿß           fl325  fl309
CL093B   Hi-Back Jumbo 8/pk|‰Œ·∫Í§®—¡‚∫â 8∂ ÿß        fl290  fl275
CL917    Dome 12/pk | รุ่นโดม 12 ชิ้น               ฿159  ฿149
CL916    Cleanstep 8/pk |คลีนสเต็บ 8ชิ้น             ฿159  ฿149

Litter Scoop with Hook. Attaches 
easily to most open litter pans to 
keep the floor clean and for ease of 
use. ช้อนตักทรายแมวชนิดมีตะขอสำาหรับเกี่ยว
กับของกระบะทรายชนิดไม่มีฝา เพื่อให้จัดเก็บและ
หาได้ง่ายเมื่อต้องใช้ และให้พื้นไม่เปื้อนสกปรกเป็น
ที่สะสมของแบคทีเรยและเช้อโรค

No more searching for a place 
to put your litter scoops. The 
Scoop 'n Hide comes with 
its own cover that can be 
placed on the floor or the 
shelf, keeping the mess and 
the smell away from   your 
home and view. สกู๊ปแอนด์ไฮด์ 
ช้อนตักทรายแมวพร้อมที่เก็บตั้งได้ 
ไม่ทำาให้บ้านของคุณเลอะเทอะ เก็บ
กลิ่นเหม็นและทรายที่ติดตามช้อนไม่
ให้มองเห็น ทำาให้ไม่ต้องหาที่เก็บช้อน
ตักทรายอีกต่อไป

Item#      Description      ปกติ   สมาชิก
CL841      1 Set | 1 ชุด      fl380  fl359 

scoop 'n hide

litter scoops
Durable litter scoops with Microban. ช้อนตักทรายแมว ทำาจากพลาสติก
เนื้อเหนียวเคลือบไมโครแบนป้องกันเช้อแบคทีเรยและการข้นรา มีสามขนาดให้เลือก 
สีขาวงาช้าง ผลิตในสหรัฐอเมรกา
Item#   Description                        ปกติ   สมาชิก
CL087A   Large | ™ÈÕπµ—°∑√“¬„À≠Ë                 fl60  fl55
CL087B   Jumbo | ™ÈÕπµ—°∑√“¬®—¡‚∫È              fl80  fl75
CL087C    Giant | ™ÈÕπµ—°∑√“¬‰®·Õπ∑Ï              fl100  fl95

Item#   Description  ปกติ   สมาชิก
CL052   Scoop     fl90   fl85

Simple Sifting Litter Scoop.  
Specially designed rounded 
blades allow litter to pass 
through quickly and easily. No 
shaking needed! This scoop 
has a longer, easy-grip handle 
than the average scoop. ช้อน
ตักทรายแมว ซมเปิ้ล ซฟติ้ง ซ่ออกแบบ
ให้ทรายสะอาดสามารถไหล่ออกได้อย่าง
รวดเร็วโดยไม่ต้องเขย่า สะดวก รวดเร็ว 
และไม่เลอะเทอะ พลาสติกหนาแข็งแรงก
ว่าช้อนทั่วไป ไม่หักง่ายและด้ามหุ้มยางจับ
สบายยาวกว่ามาตรฐานเพิ่มความสะอาด
ให้กับมือคุณ

Item# Description    ปกติ   สมาชิก
CL096 40 x 25 inches/นิ้ว    ฿440   ฿418

40 X 25 Foam Litter Mat has ridges that gently spread your cat's 
paws to dislodge trapped litter, reducing litter scatter. The non-skid 
backing keeps the mat in place and protects your floors. Easy to 
clean- just vacuum, shake, or use a damp cloth to spot clean.
ลิทเทอร์แมทรุ่นโฟม นำ้าหนักเบา พกพาและเคลื่อนย้ายสะดวก ช่วยลดการกระจายและกลิ้งไป
มาของทราย ให้บ้านสะอาดข้น ทำาความสะอาดง่าย ด้านล่างเคลือบพื้นผิวกันลื่นไม่เลื่อนไปมา
และปกป้องพื้นจากรอยขดข่วน ทำาความสะอาดง่าย เพียงนำาไปเขย่า ดูดฝุ่น หรอเช็ดด้วยผ้า 

Item#  Description      ปกติ   สมาชิก
CL051  14.41 X 4.92 X 4.722 inch/นิ้ว     ฿180   ฿169

Wee-Wee® Cat Air & Litter Box Odor Destroyer 
eliminates pungent litter box urine and fecal 
odors on contact without clumping litter. For use 
in air, on litter, on hard surfaces such as litter 
boxes, carriers and on fabrics. Won't clump lit-
ter. วีวี นํ้ายากําจัดกลิ่นในอากาศและบนพื้นผิวสูตรสําหรับกระบะ
ทรายแมวและกลิ่นมูลแมว ทํางานทันทีที่บริเวณมีกลิ่นถูกสเปรย์ ไม่
ต้องซับออก ใช้ได้ทั้งกับรอบกระบะทราย บนทราย พื้นเรียบและผ้า 
เช่นที่นอน กรง เบาะรถยนต์ ฯลฯ ทํางานด้วยการทําลายกลิ่นไม่ใช่
กลบด้วยกลิ่นนํ้าหอม ไม่ทําให้ทรายแมวจับตัวเป็นก้อน

Item#  Description       ปกติ สมาชิก
YK899A  32 oz | ออนซ์      ฿510  ฿479



ขนม | 81 | TREATS

ยอดสั่งซ้อ
Total

ไม่มีสินค้าช้นใหญ่*
Without Oversized Items*

มีสินค้าช้นใหญ่*
With Oversized Items*

< 500 รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

฿500 - ฿899 ฿79 ฿79

฿900 - ฿1,499 ฿59 ฿79
1,500 - 2,499 ฟร | FREE ฿59
> 2,500 ฟร | FREE ฟร | FREE

ยอดสั่งซ้อ
Total

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

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

< 500 รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

฿500 - ฿1,199 ฿59 Please Call | กรุณาสอบถาม

฿1,200 - ฿1,899 ฿79 Please Call | กรุณาสอบถาม

> 1,900 ฿99 Please Call | กรุณาสอบถาม

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

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.

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 fol-
lowing districts: Saimai, Don Muang, Kongsamwa, Ladkrabang, Taweewattana, Puttamonthol 1-4 special delivery fee (฿120-฿200) applies. 

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

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

CASH | เงนสด

CREDIT CARD | บัตรเครดิต


