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สาระน่ารู้เกีย่วกับเหล็ก

ตารางเทยีบขนาด
นิว้ หนุ มม.
1/16" คร่ึงหุน 1.5
1/8" 1 หุน 3.0
3/16" 1 หุน คร่ึง 4.0
1/4" 2 หุน 6.0
5/16" 2 หุน คร่ึง 8.0
3/8" 3 หุน 9.0
7/16" 3 หุน คร่ึง 11.0
1/2" 4 หุน 12.0
9/16" 4 หุน คร่ึง 14.0
5/8" 5 หุน 15.0
11/16" 5 หุน คร่ึง 17.0
3/4" 6 หุน 19.0
13/16" 6 หุน คร่ึง 20.0
7/8" 7 หุน 22.0
15/16" 7 หุน คร่ึง 23.0
1" 8 หุน 25.0

1.1/8" 8 หุน คร่ึง 28.0
1.1/4" 1 นิว้ 1 หุน 31.0
1.1/2" 1 นิว้ 2 หุน 38.0
1.3/4" 1 นิว้ คร่ึง 44.0
2" 2 นิว้ 50.0

1. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Hot rolled structural steel) มีทั้งเหล็กรูปพรรณรีดร้อนขนาดใหญ่ และเหล็ก
รูปพรรณรีดร้อนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่จะมีความกว้างมากกว่า 200 มม. ขนาดเล็กจะมีความกว้างน้อยกว่า 200 มม. ด้วย
กระบวนการหลอมและหล่อขึ้นรูปเป็นเหล็กแท่งในข้ันต้น จากนั้นใช้ความร้อนเพื่อท าการรีด โดยการลดขนาดและขึ้นรูปอีก
ครั้ง มีการผลิตใช้งานในต่างประเทศมายาวนาน เนื่องจากผลิตได้รวดเร็ว และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางรวมถึงประเทศไทยที่
เริ่มมีโรงงานผลิตเพ่ิมมากข้ึน เหล็กเหล่านี้มีหน้าตัดหลายประเภท และมีหลายเกรด รวมถึงมีมาตรฐานที่ก าหนดโดยประเทศ
นั้นๆด้วย อาทิ ASTM (มาตรฐานอเมริกา) JIS (มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น) เป็นต้น เดิมส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยน าเข้าจาก
ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันสามารถผลิต และก าหนดมาตรฐานเองภายในประเทศแล้ว ได้แก่ - เหล็กเส้นกลม - เหล็กเส้นข้ออ้อย 
- เหล็กเอชบีม - เหล็กไวด์แฟรงค์ - เหล็กไอบีม - เหล็กฉาก - เหล็กราง- - เหล็กเพลาขาว - เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

2. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น (Cold formed structural steel) คือกระบวนการพับขึ้นรูปเหล็กกล้าที่มีลักษณะเป็น
แผ่น ในอุณหภูมิปกติ ซึ่งวัตถุดิบในการขึ้นรูปคือ เหล็กแผ่นรีดร้อนหรือเหล็กแผ่นชุบสังกะสี ได้แก่                  - เหล็กตัวซี 
- ท่อกลมด า - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม- ท่อเฟอร์นิเจอร์ - เหล็กฉากพับ - เหล็กรางพับ

ข้อดขีองการใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
1. สามารถลดระยะเวลาในการก่อสรา้ง เน่ืองจากสะดวกตอ่การ
ใชง้าน รวดเรว็กวา่การใชค้อนกรีตมาก 
2. สามารถเตรียมการจากโรงผลิตไดเ้ลย ทัง้สเปกและคณุภาพ
ซึ่งใชแ้รงงานนอ้ยกวา่การก่อสรา้งดว้ยระบบอ่ืน
3. ออกแบบตามสถาปัตยกรรมไดห้ลากหลาย อาทิ ดดัโคง้งอ 
ท าโครงสรา้งแบบโปรง่ เป็นตน้
4. ดว้ยลกัษณะโครงสรา้งท่ีเบากวา่ระบบอ่ืน จงึท าใหป้ระหยดั
ฐานราก ลดคา่ขนสง่ และเตรียมพืน้ท่ีจดัเก็บไดส้ะดวกกวา่
5. ควบคมุคณุภาพ รวมถึงตรวจสอบและบ ารุงรกัษาไดง้่ายกวา่
โครงสรา้งอ่ืน
6. มีความแข็งแรง รองรบัตอ่แผน่ดนิไหวไดดี้กวา่ระบบอ่ืน
7. ไมก่่อใหเ้กิดฝุ่ นละออง สามารถใชง้านในพืน้ท่ีจ  ากดัไดง้่าย
8. ดดัแปลง ตอ่เตมิ และรือ้ถอนไดง้่าย 
9. สามารถน ามาหมนุเวียนใชง้านโดยการหลอมใหมไ่ด้
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กลุ่มเหล็ก

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กเส้นSR24 - 6.0มอก. (1/4") 2.22 kg
เหล็กเส้นSR24 - 9.0มอก. (3/8" ) 4.99 kg
เหล็กเส้นSR24 - 12.0 มอก. (1/2") 8.88 kg

เหล็กเส้นSR24 - 15.0 มอก. (5/8") 13.87 kg
เหล็กเส้นSR24 - 19.0 มอก. (3/4") 22.26 kg
เหล็กเส้นSR24 - 25.0 มอก. (1" ) 38.53 kg
เหล็กเส้นSR24 - 6.0มอก. (1/4") ตรง
เหล็กเส้นSR24 - 9.0มอก. (3/8") ตรง
เหล็กเส้นSR24-12.0มอก. (1/2") ตรง
เหล็กเส้นSR24-15.0 (5/8") ตรง
เหล็กเส้นSR24-19.0 (3/4") ตรง

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กเส้นกลม 6 ลายเบา (1/4" )  รุ่น1.3 (1.1-1.2)-1.2 kg
เหล็กเส้นกลม 6 ลาย (1/4" )   รุ่น1.5 (1.4-1.5)-1.5 kg
เหล็กเส้นกลม 6 (1/4" )   รุ่น1.8 (1.7-1.8)-1.8 kg
เหล็กเส้นกลม 6 (1/4" )   รุ่น2.0เต็ม (1.9-2.0)-2.0 kg
เหล็กเส้นกลม 9มิล (3/8") รุ่น2.4เบา (2.3-2.4)-2.4 kg
เหล็กเส้นกลม 9มิล (3/8"  ) รุ่น2.8 (2.6-2.8)-2.8 kg
เหล็กเส้นกลม 9มิล (3/8"   รุ่น3.0กลาง (2.9-3.0)-3.0 kg
เหล็กเส้นกลม 9 มิล (3/8" )   รุ่น3.3 (3.2-3.3)-3.3 kg
เหล็กเส้นกลม 9 มิล (3/8" )   รุ่น3.5 (3.4-3.6)-3.6 kg
เหล็กเส้นกลม 9 มิล (3/8" )  รุ่น4.0เต็ม (3.8-4.0)-4.0 kg
เหล็กเส้นกลม 12มิล (1/2" ) รุ่น5.5 (5.5-5.6)-5.6 kg
เหล็กเส้นกลม 12มิล (1/2" ) รุ่น6.0 (6.1-6.3)-6.3 kg
เหล็กเส้นกลม 12มิล (1/2" ) รุ่น6.5 (6.5-6.6)-6.5 kg
เหล็กเส้นกลม 12มิล SR (1/2" )  รุ่น8.0 (7.9-8.0)-8.0 kg
เหล็กเส้นกลม 15มิล (5/8" ) รุ่น9.5เบา (9.0-9.5)-9.5 kg
เหล็กเส้นกลม 15มิล (5/8") รุ่น10.0บ (9.5-10.0)-10.0 kg
เหล็กเส้นกลม 15มิล (5/8" ) รุ่น10.5 (10.5-11.0)-10.5 kg
เหล็กเส้นกลม 15มิล (5/8" ) รุ่น11.0กลาง (10.5-11.0)-11.0 kg
เหล็กเส้นกลม 15มิล (5/8" ) รุ่น12.5เต็ม (12.5-12.6)-12.5 kg
เหล็กเส้นกลม 19มิล (3/4") เบา16.5 (16-16.5)-16.5 kg
เหล็กเส้นกลม 19มิล (3/4" ) รุ่น20.0กลาง (19.5-20.0)-20.0 kg

เหลก็เส้นกลม
(STEEL ROUND 

BARS SR24) 

เหลก็เส้นSR24  

(STEEL ROUND BARS SR24) 
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กลุ่มเหล็ก

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 10ม-10.0 มอก. 6.17 kg
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 10ม-12.0 มอก. 8.88 kg
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 10ม-16.0 มอก. 15.78 kg
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 10ม-20.0 มอก. 24.66 kg
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 10ม-25.0 มอก. 38.53 kg,
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 10ม-28.0 มอก. 48.34 kg,
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 10ม-32.0 มอก. 63.13 kg
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 12ม-10.0 มอก. 8.88 kg
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 12ม-12.0 มอก. 10.66 kg
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 12ม-16.0 มอก. 18.94 kg
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 12ม-20.0 มอก. 29.59 kg
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 12ม-25.0 มอก. 46.24 kg
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 12ม-28.0 มอก. 58.0 kg
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 10ม-12.0 มอก. ตรง
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 10ม-16.0 มอก. ตรง
เหล็กขอ้ออ้ยSD40 10ม-20.0 มอก. ตรง ,

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กขอ้ออ้ย 12มิล (1/2" เบา-) 5.0 (5.1-5.3)-5.3 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 12มิล (1/2" เบา+) 5.5 (5.4-5.5)-5.5 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 12มิล (1/2" ) กลาง- 6.0 (5.8-6.0)-6.0 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 12มิล (1/2" ) กลาง+ 6.3 (6.1-6.3)-6.3 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 12มิล(1/2" ) กลาง* 6.5 (6.4-6.4)-6.5 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 12มิล (1/2" ) 7.5 (7.7-7.8)-7.8 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 12มิล (1/2"เต็ม*) 8.0 (7.9-8.0)-8.0 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 16มิล (5/8" ) เบา 12.5 (12.0-12.5)-12.5 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 16มิล (5/8" ) กลาง 13 (12.5-13.0)-13.0 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 16มิล (5/8" ) เต็ม 14 (14.0-14.5)-14.5 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 20มิล (3/4" ) กลาง 17.5 (17.0-17.5)-17.5 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 20มิล (3/4" ) กลาง 19.5 (19.0-19.5)-19.5 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 20มิล (3/4" ) กลาง 20 (19.6-20.0)-20.0 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 20มิล (3/4" เต็ม22.5) (20.5-22.5)-22.5 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 20มิล (3/4" เต็ม+) (22.6-23.0)-23 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 25มิล (1"  ) 3.1+ (30.0-31.0)-31 kg
เหล็กขอ้ออ้ย 25มิล (1"  )เต็ม 3.5 (34.0-35.0)-35 kg

เหลก็ข้ออ้อย SD40

(DEFORMED BARS SD40)
เหลก็ข้ออ้อย
(DEFORMED BARS)
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กลุ่มเหล็ก

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กไวแฟรง 100x50x5x7x6m. 56  kg
เหล็กไวแฟรง 150x75x5x7x6m. 84 kg
เหล็กไวแฟรง 148x100x6x9x6m. 126.6 kg
เหล็กไวแฟรง 200x100x5.5x8x6m. 127.8 kg
เหล็กไวแฟรง 194x150x6x9x6m. 183.6  kg
เหล็กไวแฟรง 250x125x6x9x6m. 177.6 kg
เหล็กไวแฟรง 244x175x7x11x6m. 264.6  kg
เหล็กไวแฟรง 294x200x8x12x6m. 340.8 kg
เหล็กไวแฟรง 300x150x6.5x9x6m. 220.2 kg
เหล็กไวแฟรง 350x175x7x11x6m. 297.6  kg
เหล็กไวแฟรง 340x250x9x14x6m. 478.2  kg
เหล็กไวแฟรง 390x300x10x16x6m. 642 kg
เหล็กไวแฟรง 400x200x8x13x6m. 396 kg
เหล็กไวแฟรง 440x300x11x18x6m. 744  kg
เหล็กไวแฟรง 450x200x9x14x6m. 456 kg
เหล็กไวแฟรง 488x300x11x18x6m. 768 kg
เหล็กไวแฟรง 500x200x10x16x6m. 537.6 kg
เหล็กไวแฟรง 588x300x12x20x6m.  * 906 kg
เหล็กไวแฟรง 600x200x11x17x6m. 636 kg
เหล็กไวแฟรง 700x300x13x24x6m. 1,110.00 kg
เหล็กไวแฟรง 900x300x16x28x6m. 1,458 kg
เหล็กไวแฟรง 396x199x7x11x6m.
เหล็กไวแฟรง 500x200x10x16 ยาว9M. 806 kg
เหล็กไวแฟรง 588x200x12x20 ยาว9M. 1359kg
เหล็กWF 900x300x16x28 x9m 1380 kg
เหล็กไวแฟรง 350x175x7x11 ยาว9M. 446 kg
เหล็กไวแฟรง 600x200x11x17 ยาว 9 M 594 kg
เหล็กไวแฟรง 400x200x8x13 ยาว 9 M 594 kg
เหล็กไวแฟรง  200x100x5.5x8 ยาว9M. 192 kg
เหล็กไวแฟรง 250x125x6x9 ยาว 9 M 266 kg
เหล็กไวแฟรง 294x200x8x12 ยาว 9 M 511 kg
เหล็กไวแฟรง 300x150x6.5x9 ยาว9M. 330 kg

เหลก็ไวแฟรง
(WIDE FLANGE 

H-BEAM)
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กลุ่มเหล็ก
ชื่อ/ขนาด น า้หนัก

เหล็กไอบีม 100x50x4.5x6.5x6m. (sap) 50kg/pcs
เหล็กไอบีม 150x75x5.5x9.5x6m. (sap) 103kg/pcs
เหล็กไอบีม 200x100x7x10x6m. 156kg/pcs
เหล็กไอบีม 200x150x9x16x6m 302kg/pcs
เหล็กไอบีม 250x125x7.5x12.5x6m. 230kg/pcs
เหล็กไอบีม 250x125x10x19x6m. 333kg/pcs
เหล็กไอบีม 300x150x8x13x6m. 290kg/pcs
เหล็กไอบีม 300x150x10x18.5x6m. 393kg/pcs
เหล็กไอบีม 350x150x12x24x6m. * 523kg/pcs
เหล็กไอบีม 400x150x10x18x6m. 432kg/pcs
เหล็กไอบีม 400x150x12.5x25x6m. 575kg/pcs
เหล็กไอบีม 450x175x13x26x6m.  * 690kg/pcs
เหล็กไอบีม 600x190x13x25x6m.  * 798kg/pcs
เหล็กไอบีม 200x100x7x10 ยาว9M. 234 kg/pcs
เหล็กไอบีม 250x125x7.5x12.5 ยาว9M. 345 kg/pcs
เหล็กไอบีม 300x150x10x18.5 ยาว9M. 590 kg/pcs
เหล็กไอบีม 350x150x12x24 ยาว9M. 785 kg/pcs
เหล็กไอบีม 400x150x12.5x25 ยาว9M. 862 kg/pcs
เหล็กไอบีม 450x175x13x26 ยาว9M. 1035 kg/pcs
เหล็กไอบีม 600x190x13x25 ยาว9M. 1197 kg/pcs
เหล็กไอบีม 450x175x13x26 ยาว12M 1380 kg/pcs
เหล็กไอบีม 450x175x11x20 ยาว12M 1110.00 kg/pcs
เหล็กไอบีม 250x125x7.5x12.5 ยาว 12 m 460.00 kg/pcs
เหล็กไอบีม 300x150x10x18.5 ยาว12 786 kg/pcs

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กเฮชบีม 150x150x7x10 ยาว9M. 284 kg
เหล็กเฮชบีม 200x200x8x12 ยาว9M. 449 kg
เหล็กเฮชบีม 250x250x9x14 ยาว9M. 652  kg
เหล็กเฮชบีม 300x300x10x15 ยาว9M. 846 kg
เหล็กเฮชบีม 350x350x12x19 ยาว9M. 1233 kg
เหล็กเฮชบีม 400x400x13x21 ยาว9M. 1548 kg
เหล็กเฮชบีม 150x150x7x10 ยาว12M 378.00 kg
เหล็กเฮชบีม 200x200x8x12 ยาว12M 598.00 kg
เหล็กเฮชบีม 250x250x9x14 ยาว12m 869 kg
เหล็กเฮชบีม 300x300x10x15 ยาว12m 1128 kg
เหล็กเฮชบีม 350x350x12x19 ยาว12M 1644 kg
เหล็กเฮชบีม 100x100x6x8 x6m. 103.2Kg
เหล็กเฮชบีม 125x125x6.5x9x6m. 143.00kg
เหล็กเฮชบีม 150x150x7x10x6m. 189.00kg
เหล็กเฮชบีม 175x175x7.5x11x6m. 241 kg
เหล็กเฮชบีม 200x200x8x12x6m. 299kg
เหล็กเฮชบีม 250x250x9x14x6m 434kg
เหล็กเฮชบีม 300x300x10x15x6m. 564kg
เหล็กเฮชบีม 350x350x12x19x6m. 822kg
เหล็กเฮชบีม 400x400x13x21x6m. 1032kg

เหลก็ไอบีม
(I-BEAM) 

เหลก็เฮชบีม
(H-BEAM) 
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ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กเพลาสีฟา้ 25 มิล kg/pcs,
เหล็กเพลาสีฟา้ 38 มิล kg/pcs,
เหล็กเพลาสีฟา้ 50 มิล kg/pcs,
เหล็กเพลาสีฟา้ 65 มิล kg/pcs,
เหล็กเพลาสีฟา้ 75 มิล kg/pcs,
เหล็กเพลาสีฟา้ 70 มิล kg/pcs,
เหล็กเพลาสีฟา้ 100 มิล kg/pcs,

กลุ่มเหล็ก

เหลก็เพลาขาว
(WHITE STEEL SHAFT)

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กเพลาขาว 5.0 mm 0.92 kg
เหล็กเพลาขาว 6.0mm 1.3 kg
เหล็กเพลาขาว 8.0mm 2.4 kg
เหล็กเพลาขาว  9.0มิล 3.0 kg
เหล็กเพลาขาว 10.0mm 3.7 kg
เหล็กเพลาขาว 12.0mm 5.4 kg
เหล็กเพลาขาว 14.0 mm 7.2 kg
เหล็กเพลาขาว 15.0mm 8.4 kg
เหล็กเพลาขาว 16.0mm 9.6 kg
เหล็กเพลาขาว 17.0mm 11 kg
เหล็กเพลาขาว 19.0mm 13 kg
เหล็กเพลาขาว 20.0mm 15 kg
เหล็กเพลาขาว 22.0mm 18 kg
เหล็กเพลาขาว 25.0mm 23 kg
เหล็กเพลาขาว 30.0mm 33 kg
เหล็กเพลาขาว 32.0mm 38 kg
เหล็กเพลาขาว 35.0mm 46 kg
เหล็กเพลาขาว 38.0mm 54 kg
เหล็กเพลาขาว 40.0mm 59 kg
เหล็กเพลาขาว 45.0mm
เหล็กเพลาขาว 50.0mm 92 kg
เหล็กเพลาขาว 60.0mm 133 kg
เหล็กเพลาขาว 75.0mm 208 kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กเพลาขาว 3/8"x6m. 3.35 kg
เหล็กเพลาขาว 1/2"x6m. 5.97 kg
เหล็กเพลาขาว 5/8" x6m. 9.3 kg
เหล็กเพลาขาว 3/4" x6m. 13.4 kg
เหล็กเพลาขาว 7/8"x6m. 18.3 kg
เหล็กเพลาขาว 1"x6m. 23.9 kg
เหล็กเพลาขาว 1"1/8 30.2 kg
เหล็กเพลาขาว 1"1/4 37.3 kg
เหล็กเพลาขาว 1"3/8 45.1 kg
เหล็กเพลาขาว 1"1/2 53.7 kg
เหล็กเพลาขาว 1"5/8 63 kg
เหล็กเพลาขาว 1"3/4 73.2 kg
เหล็กเพลาขาว 1"7/8 84 kg
เหล็กเพลาขาว 2" 95.4 kg
เหล็กเพลาขาว 2"1/4 121 kg
เหล็กเพลาขาว 2"1/2 149 kg
เหล็กเพลาขาว 2"3/4 181 kg
เหล็กเพลาขาว 3" 215 kg
เหล็กเพลาขาว 3"1/4 252 kg
เหล็กเพลาขาว 3"1/2 293 kg
เหล็กเพลาขาว 4" 382 kg
เหล็กเพลาขาว 5" 597 kg
เหล็กเพลาขาว 6" 859 kg

เหลก็เพลาสีฟ้า
(BLUE STEEL SHAFT)
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กลุ่มเหล็ก

เหลก็ฉาก
(ANGLE STEEL)

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กฉาก 1" x1/8" (25x25x3.0) 6.5 kg
เหล็กฉาก 1" x3/16" (25x25x4.0) 8.2 kg
เหล็กฉาก 1"x1/4"(25x25x5.0)
เหล็กฉาก 1 1/4" x1/8" เต็ม (30x30x3.0) 7.8 kg
เหล็กฉาก 1 1/4" x3/16" (30x30x4.0) 10.3 kg
เหล็กฉาก 1 1/2" x1/8"เต็ม* (40x40x3.0) 10.9 kg
เหล็กฉาก 1 1/2" x3/16" (40x40x4.0) 4.0เต็ม(14.5 kg)
เหล็กฉาก 1 1/2"x1/4" (40x40x5.0) 5.0เต็ม(17.7 kg)
เหล็กฉาก 1 1/4"x1/4" (5.0)
เหล็กฉาก 1 1/2"x1/4"เต็ม (40x40x6.0) 20.7 kg
เหล็กฉาก 2" x1/8" (50x50x3.0) 13.3 kg
เหล็กฉาก 2" x3/16" (50x50x4.0) 4.0(17.6 kg)
เหล็กฉาก 2" x1/4" (50x50x5.0) 21.5 kg
เหล็กฉาก 2" x1/4"เต็ม* (50x50x6.0) 26.0 kg
เหล็กฉาก 2 1/2"x1/4" (65x65x5.0) 29.3 kg
เหล็กฉาก 2 1/2"x1/4"เต็ม (65x65x6) 35.4 kg
เหล็กฉาก 2 1/2"x3/8" (65x65x8.0) 46.0 kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กฉาก 3"x1/4" เบา (75x75x5.0) 33.0 kg
เหล็กฉาก 3"x1/4" เต็ม (75x75x6) 40.0 kg
เหล็กฉาก 3"x3/8" เต็ม (75x75x9.0) 59.0 kg
เหล็กฉาก 3"x1/2 (75x75x12) 77.5 kg
เหล็กฉาก 3"1/2 x1/4"(90x7.0t) 57.6 kg
เหล็กฉาก 3"1/2 x3/8" (90x10.0t) 80.0 kg
เหล็กฉาก 3"1/2 x1/2" (90x12.0t) 93.4 kg
เหล็กฉาก 4" x1/4"(100x7.0t) 63.8 kg
เหล็กฉาก 4" x3/8" (100x10.0t) 89.6 kg
เหล็กฉาก 4" x1/2" (100x12.0t) 106.9 kg
เหล็กฉาก 5" x3/8"(130x130x9) 107.0 kg
เหล็กฉาก 5"x1/2" (130x130x12) 140.0 kg
เหล็กฉาก 5" x5/8" (130x130x15) 173.0 kg
เหล็กฉาก 6"x1/2" (150x150x12.0) 164.0 kg
เหล็กฉาก 6"x5/8" (150x150x15.0) 202.0 kg
เหล็กฉาก 6"x3/4"(150x150x19.0) 251.0 kg
เหล็กฉาก 8"x15.0mm
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กลุ่มเหล็ก
ชื่อ/ขนาด น า้หนัก

เหล็กรางน า้ 3" บ. (75x40x4.5) หนา4.5,30.2 kg
เหล็กรางน า้ 4" บ. (100x50x4.5) หนา4.50,43.6 kg
เหล็กรางน า้ 5" บ.(125x65x5.5) * หนา5.5ทรพัย,์67.0 kg
เหล็กรางน า้ 2"  (50x25x4) หนา4.0,17.8 kg
เหล็กรางน า้ 2"หนา (50x25x5.0)

เหล็กรางน า้ 3" เต็ม(75x40x5.0) หนา5.00,40.2 kg
เหล็กรางน า้ 4" เต็ม (100x50x5.0) หนา5.0,54.3 kg
เหล็กรางน า้ 5" เต็ม (125x65x6.0) หนา6.0 ,78.8 kg
เหล็กรางน า้ 6" บ. (150x75x6.0) หนา6.0สหะ,97.0 kg
เหล็กรางน า้ 6" เต็ม (150x75x6.5t) หนา6.5,109.0 kg
เหล็กรางน า้ 6" รุน่9.0มิล (150x75x9.0t) 144kg หนา9.0,129.3 kg
เหล็กรางน า้ 7" รุน่ 7 มิล
เหล็กรางน า้ 7" รุน่ 6.0 มิล
เหล็กรางน า้ 8" (200x80x7.5 x11) หนา7.5,147.6 kg
เหล็กรางน า้ 8" รุน่หนา (200x90x8x13.5) หนา8.0มิล, 181.8 kg
เหล็กรางน า้Y 10" (250x90x9 x13) หนา9.0,208.0 kg
เหล็กรางน า้Y 10"รุน่หนา(250x90x11 x14.5) หนา11.0,241.0 kg
เหล็กรางน า้Y 10" (250x80x8x13.5) หนา8.0,182.0 kg
เหล็กรางน า้Y 12"  (300x90x8 x13) หนา8.0,229.0 kg
เหล็กรางน า้Y 12" รุน่หนา (300x90x10 x15.5) หนา10.0,263 kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก/แพ๊ค
เหล็กสี่เหลี่ยมตนั 3/8" kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตนั 1/2"  เบา (4.2) 4.2 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตนั 1/2"  *(4.4) 4.4 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตนั 5/8"   (8.0) 8.0 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตนั 5/8" (8.9) (ยกเลิก) 8.9 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตนั 5/8"  รดีตรง (11.8) 11.8 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตนั 3/4"   (13.2) 13.2 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตนั 3/4" รดีตรง(16.7) 16.7K
เหล็กสี่เหลี่ยมตนั 1"  Tm 29 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตนั 1"1/4 Tm 48 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตนั 1"1/2 Tm 68 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตนั 2" Tm 118 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตนั 2" 1/2 Tm 191 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตนั 3" kg/pcs,

เหลก็รางน า้ 
(TROUGH STEEL)

เหลก็ส่ีเหลีย่มตนั
(SQUARE STEEL)
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กลุ่มเหล็ก

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กรางตวัซี 3" x1.2 -เบา (7.5-8.0)-8.0 kg
เหล็กรางตวัซี 3" x1.2 (8.0-8.5)-8.5 kg
เหล็กรางตวัซี 3" x1.5 - (9.0-9.5)-9.5 kg
เหล็กรางตวัซี 3" x1.8 -เบา (11.0-11.5)-11.5 kg
เหล็กรางตวัซี 3" x1.8 (11.5-12.0)-12.0 kg
เหล็กรางตวัซี 3" x2.3 [2.0-] (12.5-13.5)-13.2 kg
เหล็กรางตวัซี 3" x2.3 - (15.0-16.0)-16.0 kg
เหล็กรางตวัซี 3" x3.2 (3.0) (20.0-21.0)-21.0 kg
เหล็กรางตวัซี 4" x1.2- (9.5-10.0)-9.5 kg
เหล็กรางตวัซี 4" x1.2 (9.5-10)-10.0 kg
เหล็กรางตวัซี 4" x1.5- (11.0-11.5)-11.5 kg
เหล็กรางตวัซี 4" x1.5 (11.5-12.0)-12.0 kg
เหล็กรางตวัซี 4" x1.8- (13.0-14.0)-14. kg
เหล็กรางตวัซี 4" x1.8 (14.0-15.0)-15. kg
เหล็กรางตวัซี 4" x1.8+ (15.0-15.5)-15.5 kg
เหล็กรางตวัซี 4" x2.0-บ (15.0-16.0)-16.0 kg
เหล็กรางตวัซี 4" x2.3 (2.0-) (16.0-17.0)-17.0 kg
เหล็กรางตวัซี 4" x2.3 (2.0) (17.0-18.0)-18.0 kg
เหล็กรางตวัซี 4" x2.3- (18.0-19.0)-19.0 kg
เหล็กรางตวัซี 4"x2.3 (19.0-20.0)-20.0 kg
เหล็กรางตวัซี 4"x2.3+ (20.0-21.0)-21. kg
เหล็กรางตวัซี 4" x3.2 [2.5-] (21.0-22.0)-22. kg
เหล็กรางตวัซี 4"x3.2 [2.5] (22.0-23.0)-23. kg
เหล็กรางตวัซี 4" x3.2 [2.5*] (23.0-24.0)-24. kg
เหล็กรางตวัซี 4" x3.2 [2.8-] (24.0-25.0)-25. kg
เหล็กรางตวัซี 4" x3.2 [2.8] (25.0-26.0)-26. kg
เหล็กรางตวัซี 4" x3.2 [2.8+] (26.0-27.0)-27. kg
เหล็กรางตวัซี 4" x3.2 [3.0-] (27.0-28.0)-28. kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กรางตวัซี 5" x1.8 (17.0-18.0)-18. kg
เหล็กรางตวัซี 5" x1.8+ (ไมข่าย) (18.0-19.0)-19. kg
เหล็กรางตวัซี 5" x2.3 [2.0-] (19.0-20.0)-20. kg
เหล็กรางตวัซี 5" x2.3 [2.0] (20.0-21.0)-21. kg
เหล็กรางตวัซี 5" x2.3 [2.0+] (21.0-22.0)-22. kg
เหล็กรางตวัซี 6" x1.8 - (18.0-19.0)-18. kg
เหล็กรางตวัซี 6" x1.8 (19.0-20.0)-20. kg
เหล็กรางตวัซี 6" x2.3 [2.0-] (22.0-23.0)-23. kg
เหล็กรางตวัซี 6" x2.3 [2.0] (23.0-24.0)-24. kg
เหล็กรางตวัซี 3" x1.6มอก.(75x45x15) (12.0-13.0)-12.5 kg
เหล็กรางตวัซี 3" x2.0มอก.(75x45x15) (15.0-16.0)-16.1 kg
เหล็กรางตวัซี 3"x2.3"มอก.(75x45x15) (17.5-118.0)-17.9 kg
เหล็กรางตวัซี 3"1/2x1.6มอก.(90x45x15) (14.2-15.2)-15.2 kg
เหล็กรางตวัซี 3"1/2x2.3มอก.(90x45x15) (19.0-20.0)-20.2 kg
เหล็กรางตวัซี 3"1/2x3.2มอก.(90x45x15) (26.0-27.0)-27.2 kg
เหล็กรางตวัซี 4" x1.6"มอก.(100x50x1.6) (15.0-16.0)-15.6 kg
เหล็กรางตวัซี 4" x2.0"มอก.(100x50x2.0) (19.0-20.0)-19.6 kg
เหล็กรางตวัซี 4" x2.3"มอก.(100x50x2.3) (24.0-25.0)-24.73 kg
เหล็กรางตวัซี 4" x2.8"มอก.(100x50x2.8) (26.0-27.0)-26.85 kg
เหล็กรางตวัซี 4" x3.2"มอก.*(100x50x3.2) (29.0-30.0)-30.0 kg
เหล็กรางตวัซี 4"x2"x4.5 มอก.(100x50x4.5)
เหล็กรางตวัซี 5" x2.3"มอก.(125x50x2.1)
เหล็กรางตวัซี 5" x2.3"มอก*(125x50x2.3) (24.0-25.0)-24.8 kg
เหล็กรางตวัซี 5" x3.2"มอก.(125x50x3.0) (33.0-34.0)33.5 kg
เหล็กรางตวัซี 5"x4.0"มอก (125x50x4.0)
เหล็กรางตวัซี 6" x2.3 มอก.(150x50x20x2.3) (26.0-27.0)-27.0 kg
เหล็กรางตวัซี 6"x2" x3.2 มอก*(150x50x20x3.0) (36.0-37.0)-37.0 kg
เหล็กรางตวัซี 6"x3" x3.2 มอก.(150x75x20x3.2)
เหล็กรางตวัซี 8"x3"x3.2 มอก.(200x75x3.2)

เหลก็รางตวัซี
(C-CHANNEL STEEL)



กลุ่มเหล็ก
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เหลก็รางตวัซีกลัป์วาไนซ์
(C-CHANNEL GALVANIZED STEEL)

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กรางซกีลัวาไนซ์ 60x30x10x1.20 มม. 6.90 kg
เหล็กรางซกีลัวาไนซ์ 75x45x15x1.00 มม. 8.50 kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ์ 75x45x15x1.20 มม. 9.3 kg
เหล็กรางซกีลัวาไนซ์ 75x45x15x1.60 มม. 11.0 kg
เหล็กรางซกีลัวาไนซ์ 75x45x15x1.80 มม. 13.60 kg
เหล็กรางซกีลัวาไนซ์ 75x45x15x2.00 มม. 15.33 kg
เหล็กรางซกีลัวาไนซ์ 75x45x15x2.30 มม. 16.99 kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์100x50x20x1.00 มม. 10.4 kg
เหล็กรางตวัซีชบุกาวาไนท์ 4"x2.0 มม.
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์100x50x20x1.20 มม. (10.20-11.40)11.40 kg
เหล็กรางซกีลัวาไนซ์ 100x50x20x1.60 มม. (13.0-14.0)13.40 kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์100x50x20x1.80 มม. 16.60 kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์100x50x20x2.00 มม. 18.95 kg
เหล็กรางซกีลัวาไนซ์ 100x50x20x2.30 มม. (20.5-22)20.55kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์100x50x20x3.20 มม. 29.37 kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์125x50x20x1.00 มม.
เหล็กรางตวัซีชบุกาวาไนท์ 5"x2.0 มม.
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์125x50x20x1.20 มม.
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์125x50x20x1.60 มม. 19.2 kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์125x50x20x1.80 มม. 21.3 kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์125x50x20x2.00 มม. 21.74 kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์125x50x20x2.30 มม. 23.55 kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์125x50x20x2.30 มม. 24.01 kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์150x50x20x1.00 มม.
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์150x50x20x1.20 มม.
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์150x50x20x1.60 มม. 21 kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์150x50x20x1.80 มม. 23.4 kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์150x50x20x2.00 มม. 24.43 kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์150x50x20x2.30 มม. 26.26 kg
เหล็กรางซีกลัวาไนซ ์150x50x20x3.20 มม. 36.90 kg
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กลุ่มเหล็ก

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
ทอ่สตีมเช่ือมชบุ 1/2" #40 kg/pcs,
ทอ่สตีมเช่ือมชบุ 3/4"  #40 kg/pcs,
ทอ่สตีมเช่ือมชบุ 1"  #40 kg/pcs,
ทอ่สตีมเชื่อมชบุ 1"1/4 #40 kg/pcs,
ทอ่สตีมเช่ือมชบุ 1"1/2 #40 kg/pcs,
ทอ่สตีมเชื่อมชบุ 2" #40 kg/pcs,
ทอ่สตีมเช่ือมชบุ 2"1/2 #40 kg/pcs,
ทอ่สตีมเชื่อมชบุ  3" #40 kg/pcs,
ทอ่สตีมเช่ือมชบุ 3"1/2 #40 kg/pcs,
ทอ่สตีมเชื่อมชบุ 4"  #40 kg/pcs,
ทอ่สตีมเชื่อมชบุ 5"  #40 kg/pcs,
ทอ่สตีมเชื่อมชบุ 6"  #40 kg/pcs,
ทอ่สตีมเชื่อมชบุ 8" #40 kg/pcs,
ทอ่สตีมเชื่อมชบุ 10"  #40 kg/pcs,
ทอ่สตีมเชื่อมชบุ 12"  #40 kg/pcs,

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
ทอ่สตีมด า #40 1/2" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 3/4" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 1" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 1"1/4 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 1"1/2 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 2" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 2"1/2 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 3" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 3"1/2 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 4" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 5" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 6" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 8" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 10" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 12" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 14" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า #40 16" kg/pcs,

ท่อสตมีเช่ือมชุบ 
(STEAM WELDED PIPE)

ท่อสตมีด า
(BLACK STEAM WELDED PIPE)
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กลุ่มเหล็ก
ชื่อ/ขนาด น า้หนัก

ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 1/4" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 3/8" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 1/2" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 3/4" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 1" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 1"1/4 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 1"1/2 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 2" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 2"1/2 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 3" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 3"1/2 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 4" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 5" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 6" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 8" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 10" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 12" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 14" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 16" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 10" ยาว 12 เมตร kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #40 20" kg/pcs,

ท่อสตมีด าไร้ตะเข็บ
(SEAMLESS BLACK STEAM PIPE )ชื่อ/ขนาด น า้หนัก

ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 1/4" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 3/8" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ#80 1/2" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 3/4" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 1" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 1"1/4 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 1"1/2 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 2" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 2"1/2 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 3" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 3"1/2 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 4" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 5" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 6" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 8" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 10" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 12" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 14" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #80 16" kg/pcs,

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ#160 1/2" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #160 3/4" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #160 1" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #160 1"1/4 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #160 1"1/2 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #160 2" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #160 2"1/2 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #160 3" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #160 3"1/2 kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #160 4" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #160 5" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #160 6" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #160 8" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #160 10" kg/pcs,
ทอ่สตีมด า ไรต้ะเข็บ #160 12" kg/pcs,
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ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
ทอ่สตีมแดง 1/2" BSM kg/pcs,
ทอ่สตีมแดง 3/4"  BSM kg/pcs,
ทอ่สตีมแดง 1"  BSM kg/pcs,
ทอ่สตีมแดง 1"1/4  BSM kg/pcs,
ทอ่สตีมแดง 1"1/2  BSM kg/pcs,
ทอ่สตีมแดง 2"  BSM kg/pcs,
ทอ่สตีมแดง 2"1/2 BSM kg/pcs,
ทอ่สตีมแดง 3" BSM kg/pcs,
ทอ่สตีมแดง 4"  BSM kg/pcs,

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
ทอ่สตีมแดงหนาพิเศษ 1/2"  BSH kg/pcs,
ทอ่สตีมแดงหนาพิเศษ 3/4"  BSH kg/pcs,
ทอ่สตีมแดงหนาพิเศษ 1"  BSH kg/pcs,
ทอ่สตีมแดงหนาพิเศษ 1"1/4  BSH kg/pcs,
ทอ่สตีมแดงหนาพิเศษ 1"1/2 BSH kg/pcs,
ทอ่สตีมแดงหนาพิเศษ 2" BSH kg/pcs,
ทอ่สตีมแดงหนาพิเศษ 2"1/2 BSH kg/pcs,
ทอ่สตีมแดงหนาพิเศษ 3"  BSH kg/pcs,

ท่อสตมีแดง
(RED STEAM WELDED PIPE)

กลุ่มเหล็ก
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กลุ่มเหล็ก

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปกลม 3/8"  x1.2 (2.5-3.0)-2.8 kg
แป๊ปกลม 1/2" x1.0 2.9 kg
แป๊ปกลม 1/2"  x1.2 (3.0-3.5)-3.5 kg
แป๊ปกลม 1/2" x1.5 (3.5-4.0)-4.0 kg
แป๊ปกลม 1/2"  x1.8 5.2 kg
แป๊ปกลม 1/2"  x2.0 5.8 kg
แป๊ปกลม 3/4"  x1.0 (3.0-3.6)-3.6 kg
แป๊ปกลม 3/4"  x1.2 (4.0-4.5)-4.4 kg
แป๊ปกลม 3/4" x1.5 (4.8-5.1)-5.1 kg
แป๊ปกลม 3/4"  x1.8 (6.0-6.5)-6.1 kg
แป๊ปกลม 3/4" x2.0 (6.0-7.3)-6.9 kg
แป๊ปกลม 3/4" x2.5 (9.0-9.5)-9.0 kg
แป๊ปกลม 1" x1.0 (4.5-5.0)-4.7 kg
แป๊ปกลม 1" x1.2_ (5.0-5.5)-5.1 kg
แป๊ปกลม 1"x1.2 (5.0-5.5)-5.5 kg
แป๊ปกลม 1" x1.5_ (5.0-6.0)-5.1 kg
แป๊ปกลม 1" x1.5 (6.0-6.5)-6.4 kg
แป๊ปกลม 1"x1.6 7.3 kg
แป๊ปกลม 1" x1.8 (6.5-7.2)-6.7 kg
แป๊ปกลม 1" x1.8 (8.0-8.3)-8.3 kg
แป๊ปกลม 1" x2.0 (8.5-9.0)-9.0 kg
แป๊ปกลม 1" x2.3 (10.0-10.5)-10.5 kg
แป๊ปกลม 1" x2.5 (11.0-12.0)-11.5 kg
แป๊ปกลม 1" x2.8 (12.0-13.0)-12.8 kg
แป๊ปกลม 1" x3.0 (13.0-14.0)-13.7 kg

แป๊ปกลม
(ROUND PIPE)

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปกลม 1"x3.2 14.7 kg
แป๊ปกลม 1"x4.0 18 kg
แป๊ปกลม 1-1/4"x1.2 (6.5-7.0)-6.7 kg
แป๊ปกลม 1-1/4"x1.2 (7.0-7.5)-7.0 kg
แป๊ปกลม 1"1/4x1.5 (7.5-8.0)-8.0 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x1.7- (9.0-9.5)-9.5 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x1.8 (10.0-10.5)-10.2 kg
แป๊ปกลม 1 1/4"x2.0 (11.5-12.0)-11.5 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x2.3- (12.0-13.0)-13.0 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x2.3มอก (13.5-14.0)-13.5 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x2.5 (14.0-15.0)-14.5 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x2.8 * (15.5-16.5)-16.5 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x3.0 (14.0-15.0)-14.0 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x3.2มอก. (18.0-19.0)-18.0 kg
แป๊ปกลม 1 1/2"x1.2 (8.0-8.5)-8.2 kg
แป๊ปกลม 1 1/2" x1.5 (9.5-10.0)-9.6 kg
แป๊ปกลม 1 1/2" x1.6 (10.5-11.0)-10.8 kg
แป๊ปกลม 1 1/2" x1.8- (10.5-11.0)-11.0 kg
แป๊ปกลม 1 1/2" x1.8 (11.5-12.0)-11.8 kg
แป๊ปกลม 1 1/2" x2.0 (12.5-13.0)-12.8 kg
แป๊ปกลม 1 1/2" x2.3 (14.0-15.0)-14.6 kg
แป๊ปกลม 1"1/2x2.3 (15.5-16.0)-16.0 kg
แป๊ปกลม 1"1/2x2.5 (16.0-17.0)-16.3 kg
แป๊ปกลม 1 1/2"x2.6 (17.8-18.1)-18.0 kg
แป๊ปกลม 1 1/2" x2.8* (18.0-19.0)-19.0 kg
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กลุ่มเหล็ก
แป๊ปกลม
(ROUND PIPE)

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปกลม 1"1/2x3.0 (19.0-20.0)-20.1 kg
แป๊ปกลม 1"1/2x3.2 (20.5-21.0)-20.5 kg
แป๊ปกลม 1"1/2x4.0 (26.0-27.0)-27.0 kg
แป๊ปกลม 2"x1.2 (10.0-10.5)-10.3 kg
แป๊ปกลม 2"x1.5 (11.5-12.0)-11.9 kg
แป๊ปกลม 2" x1.8_ (13.5-14.0)-13.9 kg
แป๊ปกลม 2"x1.8 (14.0-14.5)-14.3 kg
แป๊ปกลม 2"x2.0 (15.0-16.0)-16.2 kg
แป๊ปกลม 2" x2.3 (18.0-19.0)-18.5 kg
แป๊ปกลม 2"x2.3 (19.0-20.0)-20.0 kg
แป๊ปกลม 2"x2.5 (20.0-21.0)-20.4 kg
แป๊ปกลม 2" x2.8_ (22.0-23.0)-22.1 kg
แป๊ปกลม 2"x3.0 (24.0-25.0)-24.6 kg
แป๊ปกลม 2"x3.2 (25.0-26.0)-25.0 kg
แป๊ปกลม 2"x4.0 (33.0-34.0)-34.0 kg
แป๊ปกลม 2"x5.0
แป๊ปกลม 2-1/2" x1.8_ (18.0-18.5)-18.8 kg
แป๊ปกลม 2"1/2x1.8 (19.0-20.0)-20.0 kg
แป๊ปกลม 2"1/2x2.0 (20.0-21.0)-20.9 kg
แป๊ปกลม 2 1/2" x2.3_ (22.0-23.0)-23.1 kg
แป๊ปกลม 2"1/2 x2.3 (24.0-25.0)-25.0 kg
แป๊ปกลม 2"1/2 x2.5 (26.5-27.0)-26.4 kg
แป๊ปกลม 2"1/2x2.8 (28.5-29.5)-28.6 kg
แป๊ปกลม 2"1/2x3.0 (32.0-33.0)-31.9 kg
แป๊ปกลม 2"1/2x3.2 (33.0-34.0)-33.0 kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปกลม 2"1/2x4.0 (44.5-44.0)-44.0 kg
แป๊ปกลม 2"1/2x 4.5 49 kg
แป๊ปกลม 3"x1.8 (21.5-22.0)-21.8 kg
แป๊ปกลม 3"x2.0 (24.0-25.0)-24.5 kg
แป๊ปกลม 3"x2.3_ (26.0-27.0)-26.8 kg
แป๊ปกลม 3"x2.3 (29.0-30.0)-30.0 kg
แป๊ปกลม 3"x2.5 (30.0-31.0)-31.0 kg
แป๊ปกลม 3"x2.8_ (34.0-35.0)-34.0 kg
แป๊ปกลม 3"x2.8 (35.0-36.0)-36.0 kg
แป๊ปกลม 3"x3.0 (37.0-38.0)-37.0 kg
แป๊ปกลม 3"x3.2 (37.0-38.0)-37.5 kg
แป๊ปกลม 3"x4.0 (51.0-52.0)-51.0 kg
แป๊ปกลม 3"1/2x3.2 (45.5-46.0)-46.0 kg
แป๊ปกลม 3"1/2x4.0 57 kg
แป๊ปกลม 3"1/2x5.0 72 kg
แป๊ปกลม 4"x1.6 (26.0-27.0)-27.0 kg
แป๊ปกลม 4"x1.8 (27.0-28.0)-28.0 kg
แป๊ปกลม 4"x1.8 (29.0-30.0)-30.0 kg
แป๊ปกลม 4"x2.0 (32.0-33.0)-33.0 kg
แป๊ปกลม 4"x2.3- (34.5-36.0)-36.0 kg
แป๊ปกลม 4"x2.5_ (39.0-40.0)-38.0 kg
แป๊ปกลม 4"x2.8_ (42.0-42.5)-42.0 kg
แป๊ปกลม 4"x2.8 (43.0-44.0)-44.0 kg
แป๊ปกลม 4"x3.0_ (48.0-49.0)-48.0 kg
แป๊ปกลม 4"x3.0 (49.0-50.0)-45.0 kg
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กลุ่มเหล็ก
แป๊ปกลม
(ROUND PIPE)

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปกลม 4"x3.2 (49.0-50.0)-49.0 kg
แป๊ปกลม 4"x4.0 (59.0-60.0)-59.0 kg
แป๊ปกลม 4"x4.5 (67.0-68.0)-67.2 kg
แป๊ปกลม 4"x5.0 (81.0-82.0)-82.0 kg
แป๊ปกลม 4"x5.5 (89.0-90.0)-90.0 kg
แป๊ปกลม 4"x6.0 (97.0-98.0)-98.0 kg
แป๊ปกลม 5"x2.5 (49.0-50.0)-50.0 kg
แป๊ปกลม 5"x2.8 (55.0-56.0)-56.0 kg
แป๊ปกลม 5"x3.0 (60.0-61.0)-60.0 kg
แป๊ปกลม 5"x3.2 (63.0-64.0)-64.0 kg
แป๊ปกลม 5"x3.5 (69.0-70.0)-70.0 kg
แป๊ปกลม 5"x4.0 (80.0-81.0)-80.0 kg
แป๊ปกลม 5"x4.5 (89.0-90.0)-90.0 kg
แป๊ปกลม 5"x5.0 (99.0-100.0)-100.0 kg
แป๊ปกลม 5"x6.0 (119.0-120.0)-120.0 kg
แป๊ปกลม 6"x2.5 (59.0-60.0)-60.0 kg
แป๊ปกลม 6"x2.8_ (64.0-65.0)-65.0 kg
แป๊ปกลม 6"x2.8 (67.0-68.0)-68.0 kg
แป๊ปกลม 6"x3.0 (72.5-73.0)-73.0 kg
แป๊ปกลม 6"x3.2 (77.0-78.0)-78.0 kg
แป๊ปกลม 6"x3.5 (83.0-84.0)-84.0 kg
แป๊ปกลม 6"x4.0 (95.0-96.0)-96.0 kg
แป๊ปกลม 6"x4.5 (106.0-107.0)-107.0 kg
แป๊ปกลม 6"x5.0 (119.0-120.0)-120.0 kg
แป๊ปกลม 6"x6.0 (144.0-145.0)-145.0 kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปกลม 6"x6.0 JIS (165.0-166.0)-166.0 kg
แป๊ปกลม 8"x4.0 (125.0-126.0)-126.0 kg
แป๊ปกลม 8"x4.5 (140.0-141.0)-141.0 kg
แป๊ปกลม 8"x5.0 (157.0-158.0)-158.0 kg
แป๊ปกลม 8"x5.5 (174.0-175.0)-175.0 kg
แป๊ปกลม 8"x5.8 JIS (180.0-181.0)-180.6 kg
แป๊ปกลม 8"x6.0 (189.0-190.0)-190.0 kg
แป๊ปกลม 8"x6.0 JIS (216.0-217.0)-216.0 kg
แป๊ปกลม 8"x7.0
แป๊ปกลม 8"x8.0 (246.0-247.0)-246.0 kg
แป๊ปกลม 10"x4.0 (124.0-125.0)-125.0 kg
แป๊ปกลม 10"x4.5 (173.0-174.0)-174.0 kg
แป๊ปกลม 10"x5.0 (192.0-193.0)-193.0 kg
แป๊ปกลม 10"x6.0
แป๊ปกลม 10"x8.0 (229.0-300.0)-300.0 kg
แป๊ปกลม 10"x9.0 (340.0-341.0)-341.0 kg
แป๊ปกลม 12"X4.5
แป๊ปกลม 12"x5.0
แป๊ปกลม 12"x6.0
แป๊ปกลม 12"x9.0
แป๊ปกลม 12"x12.0
แป๊ปกลม 14"x6.0
แป๊ปกลม 16"x9.0
แป๊ปกลม 18"x9.0
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ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปกลมกลัวาไนซ์ 3/4" x1.00 มม. 3.58 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ์ 3/4" x1.20 มม. 3.94 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ์ 3/4" x1.5 มม. 4.65 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ์ 1/2" x1.0มม. 2.8 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์1/2" x1.2มม. 3.11 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์1/2" x1.5 มม. 3.82 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์1/2" x1.80 มม. 4.52 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์1" x1.00 มม. 4.8 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์1" x1.20 มม. 5.18 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์1"  x1.5 (6.6-7.0),6.8 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์1" x1.80 มม. 7.5 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์1.1/4" x1.00 มม. 6.00 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์1.1/4" x1.20 มม. 6.63 kg
แป๊ปน า้ปลายเรยีบ 1 1/4" x1.5 (8.0-9.0),9.0 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์1.1/2" x1.20 มม. 7.60 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์1.1/2" x1.50 มม. 9.00 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์1.1/2" x1.80 มม. 11.08 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์1"1/2x2.0 มม.
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์2" x1.20 มม. 9.30 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์2" x1.50 มม. 11.02 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์2" x1.80 มม. 13.56 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์2"x2.0 มม.
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์2.1/2" x1.80 มม. 17.60 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์3" x1.80 มม. 20.35 kg
แป๊ปกลมกลัวาไนซ ์3" x2.30 มม. 26.08 kg

แป๊ปกลมกลัป์วาไนซ์
(ROUND GALVANIZED PIPE)
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ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปกลอ่ง 2"x1"x1.0 มิล 6.6 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 2"x1"x1.2เบา (6.5-7.0)-7.0 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 2"x1"x1.2* (7.5-8.5)-7.6 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 2"x1"x1.5 (8.5-9.0)-8.8 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 2"x1"x1.6 มิล 9.2 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 2"x1"x1.8_ (10.0-11.0)-10.0 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 2"x1"x1.8 (10.0-11.0)-10.6 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 2" x1"x2.0 (12.0-13.0)-12.2 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 2" x1"x2.3 (13.5-14.0)-13.8 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 2" x1"x2.3 มอก (14.1-14.6)-14.5 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 2" x1"x2.5 (15.0-16.0)-15.0 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 2" x1"x2.8- (16.0-18.0)-16.6 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 2" x1"x3.0 (18.0-19.0)-19.0 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 2"x1"x3.2 มอก 18 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 3" x1-1/2" x1.2 (11.5-12.0)-12.0 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 3" x1 1/2" x1.2* (12.0-12.5)-12.3 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 3" x1 1/2" x1.5 (12.5-15.0)-12.6 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 3" x1 1/2"x1.5* (14.0-15.0)-14.3 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 3" x1 1/2" x1.6 มิล kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 3" x1 1/2" x1.8_ (16.0-17.0)-16.5 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 3" x1 1/2"x1.8 (17.5-18.5)-18.5 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 3" x1 1/2"x2.0_ (19.5-20.6)-19.6 kg/pcs,
แป๊ปกลอ่ง 3" x1 1/2" x2.3_ (21.0-22.0)-21.4 kg/pcs,

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปกลอ่ง 3" x1 1/2" x2.3 มอก. (22.0-23.0)-22.6 kg
แป๊ปกลอ่ง 3" x1 1/2" x2.5 (24.0-25.0)-24.4 kg
แป๊ปกลอ่ง 3" x1 1/2"x2.8 (26.5-27.0)-26.5 kg
แป๊ปกลอ่ง 3" x1 1/2" x3.0 (27.5-28.5)-28.5 kg
แป๊ปกลอ่ง 3" x1 1/2" x3.2 มอก. (29.0-30.0)-29.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 3"x1"1/2x4.0mm 36.5 kg
แป๊ปกลอ่ง 75x50x6.0mm
แป๊ปกลอ่ง 4" x2"  x1.2-
แป๊ปกลอ่ง 4" x2"  x1.2* (15.0-16.0)-15.1 kg
แป๊ปกลอ่ง 4" x2"  x1.5- (16.0-17.0)-16.4 kg
แป๊ปกลอ่ง 4" x2"  x1.5 (19.0-20.0)-19.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 4"x2"x1.7
แป๊ปกลอ่ง 4" x2"  x1.8- (21.0-22.0)-21.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 4" x2"  x1.8 (23.0-24.0)-24.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 4" x2"  x2.0_ (25.5-26.5)-26 kg
แป๊ปกลอ่ง 4" x2" x2.3 (28.5-29.0)-28.6 kg
แป๊ปกลอ่ง 4" x2"x2.3 มอก. (29.5-30.0)-29.5 kg
แป๊ปกลอ่ง 4" x2"  x2.5 (32.5-33.0)-32.5 kg
แป๊ปกลอ่ง 4" x2"x2.6 34 kg
แป๊ปกลอ่ง 4" x2"  x2.8 (36.0-37.0)-36.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 4" x2" x3.0 (38.5-39.5)-39.2 kg
แป๊ปกลอ่ง 4" x2"  x3.2JIS (41.0-42.0),42.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 4" x2"  x4.0 มอก. (51.0-52.0),51.0 kg

แป๊ปกล่อง 
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กลุ่มเหล็ก
แป๊ปกล่อง
(BOX PIPE)

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปกลอ่ง 4" x2"  x4.5 JIS (57.0-58.0),56.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 5"x2"x2.0mm 32 kg
แป๊ปกลอ่ง 5"x2"x2.3mm 36 kg
แป๊ปกลอ่ง 5"x2"x2.8mm 43 kg
แป๊ปกลอ่ง 5"x2"x3.0 46 kg
แป๊ปกลอ่ง 5"x2"x3.2 mm 49 kg
แป๊ปกลอ่ง 5"x2"x4.0 mm 60 kg
แป๊ปกลอ่ง 5"x3"x2.0 36 kg
แป๊ปกลอ่ง 5" x3"  x2.3 (41.0-42.0),41.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 5"x3"  x2.5 (45.0-46.0),45.8 kg
แป๊ปกลอ่ง 5"x3"  x3.0 (53.0-54.0),54.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 5"x3"  x3.2 JIS (56.5-57.5),57.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 5"x3"  x4.0 (69.0-70.0),70 kg
แป๊ปกลอ่ง 5" x3" x4.5 มอก. (78.0-79.0),-79.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 5"x3"x6.0 102 kg
แป๊ปกลอ่ง 6" x2"  x1.8 (31.0-32.0) 31.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 6"x2"  x2.0 (34.0-35.0) 34.5 kg
แป๊ปกลอ่ง 6" x2" x2.0* (35.0-36.0),36.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 6" x2" x2.3 (38.0-39.0),38.5 kg
แป๊ปกลอ่ง 6" x2"  x2.5 (43.5-44.0) 43.5 kg
แป๊ปกลอ่ง 6" x2" x2.8 (48.0-49.0),-48.5 kg
แป๊ปกลอ่ง 6" x2"  x3.0_ (53.0-54.0),54.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 6" x2"  x3.2 (56.0-57.0),57.0 kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปกลอ่ง 6" x2" x4.0 (70.0-71.0),70.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 6" x2" x4.5 (80.0-81.0),79.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 6"x3"x3.2

แป๊ปกลอ่ง 6"x3"x4.0mm

แป๊ปกลอ่ง 6"x3"x4.5

แป๊ปกลอ่ง 6" x4"x2.8 (62.0-63.0),63.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 6" x4" x3.0 (67.0-68.0),68.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 6" x4" x3.2 JIS (71.0-72.0),72.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 6" x4" x4.0 (85.0-89.5),89.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 6" x4" x4.3 (94.0-95.0),95.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 6"x4" x4.5 มอก. (99.0-100.0),100.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 6" x4"  x5.8 (124.0-125.0),125.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 6"x4"  x6.0 มอก. (129.0-130.0),130.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 8"x4" x3.0 (81.0-82.0),82.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 8"x4"  x3.2 (87.0-88.0),87.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 8"x4"  x3.5 (96.0-97.0),96.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 8"x4" x4.0 (107.0-108.0),108.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 8" x4" x4.0 (107.0-108.0),108.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 8" x4"  x4.5 มอก. (120.0-121.0),121.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 8" x4"  x5.0 (132.0-133.0),133.0 kg
แป๊ปกลอ่ง 8"x4" x6.0 มอก. (157.0-158.0)-158.0 kg
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แป๊ปกล่องกลัป์วาไนซ์
(BOX GALVANIZED PIPE)

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ์ 2" x1" x1.00 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ์ 2" x1" x1.20 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ์ 2" x1" x1.50 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ์ 2" x1" x1.80 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์2" x1" x2.00 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์3"x1.1/2"x1.20 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์3" x1.1/2" x1.50 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์3" x1.1/2" x1.80 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์3"x1"1/2x2.0mm kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์3" x1.1/2" x2.30 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์4" x2" x1.20 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์4" x2" x1.50 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์4" x2" x1.80 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์4" x2" x2.00 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์4" x2" x2.30 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์4"x2"x2.8mm kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์4" x2" x3.20 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์6" x2" x2.00 มม. kg/pcs,
แป๊ปกลอ่งกลัวาไนซ ์6" x2" x2.30 มม. kg/pcs,

แป๊ปท่อไอเสีย
(EXHAUST PIPE) 

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปทอ่ไอเสีย 1"3/8 x1.5 (34.9) 7.9 kg
แป๊ปทอ่ไอเสีย 1"1/2 x1.5 (38.1) 8 kg
แป๊ปทอ่ไอเสีย 1"5/8 x1.5 (41.3) 8.6 kg
แป๊ปทอ่ไอเสีย 1"3/4 x1.5 (44.5) 9.2 kg
แป๊ปทอ่ไอเสีย 1"7/8 x1.5 (47.6) 9.8 kg
แป๊ปทอ่ไอเสีย 2"x1.5 (50.8) 10.7 kg
แป๊ปทอ่ไอเสีย 2"3/8 x1.5 (60.4) 13.3 kg
แป๊ปทอ่ไอเสีย 2"1/2 x1.5 14.5 kg
แป๊ปทอ่ไอเสีย 3"x1.5 (76.2) 17 kg
แป๊ปทอ่ไอเสีย 3" x1.8 (76.2) 20 kg
แป๊ปทอ่ไอเสีย 3"x2.0 (76.2) 22 kg
แป๊ปทอ่ไอเสีย 3"1/2x1.5 (88.9) 20 kg
แป๊ปทอ่ไอเสีย 2"x1.6 7.9 kg
แป๊ปทอ่ไอเสีย 2"1/2x1.6 8 kg
แป๊ปทอ่ไอเสีย 3"x1.6 8.6 kg
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ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1/2หนุ x1/2หนุ x1.2 (2.5-3.0),2.50 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3/4หนุ x3/4หนุ x1.0 (3.0-3.5) kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3/4หนุ x3/4หนุ x1.2 (3.5-4.0),3.9 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3/4หนุ x3/4หนุ x1.5 (4.0-4.5)-4.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3/4หนุ x3/4หนุ x1.8* (5.5-6.0)-5.8 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3/4หนุ x3/4หนุ  x2.0 (6.0-6.5),6.50 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x1" x0.7 (2.5-3.0),2.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1"x1"  x0.8P (3.0-3.5),3.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x1" x1.0- [0.9] (4.0-4.5),4.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x1" x1.0* (4.0-4.5),4.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x1" x1.2เบา(วง-) (4.0-4.5),4.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1"x1"  x1.2 เต็ม (4.5-5.5),4.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1"x1"  x1.5- (5.0-5.6),5.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x1"  x1.8 (6.6-7.1),6.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x1"  x2.0 (7.5-8.5),8.1 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x1"  x2.3_ (8.0-9.0),9.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1"x1"  x2.3มอก. (9.0-9.8),9.8 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1"x1"  x2.5 (10.0-10.5),10.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x1"  x2.8 (10.0-11.0),11.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x1"  x3.0 (11.0-12.0),12.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1"x1"x3.2
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4"x1 1/4" x1.0- 5.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4"x1 1/4" x1.2 (6.5-7.0),6.8 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4"x1 1/4" x1.5 (7.5-8.0),7.8 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1"1/4x1"1/4x1.6 9.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4"x1 1/4" x1.8- (8.5-9.0),9.00 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4"x1 1/4" x1.8 (9.0-10.0),9.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4"x1 1/4" x2.0_ (11.0-12.0),11.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x2.3มอก. (13.5-14.0),13.6 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x2.5 (12.5-13.00),12.6 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4"x1 1/4" x2.8 (15.0-15.5),15.0 kg

แป๊ปส่ีเหลีย่ม
(SQUARE PIPE)

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4"x1 1/4" x3.0 (16.0-16.5),16.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x3.2มอก. (16.0-17.0),17.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1"1/2x1"1/2x1.0 6.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2"x1 1/2" x1.2- (6.0-7.0),7.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2"x1 1/2" x1.2 (7.5-8.0),7.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2x1 1/2x1.4
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2"x1 1/2"x1.5 (9.0-9.5),9.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1"1/2x1"1/2x1.6 10.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2"x1 1/2" x1.8 (10.5-11.5),11.6 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2"x1 1/2" x2.0_ (12.0-13.0),12.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2" x1 1/2"x2.3มอก. (13.5-14.0),13.6 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2"x1 1/2" x2.5 (15.5-16.5),15.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2"x1 1/2" x2.8 (17.0-18.0),17.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2"x1 1/2"x3.0 (18.5-19.0),18.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2" x1 1/2"x3.2มอก. (19.0-20.0),20.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x2" x1.2- (10.0-11.0),10.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x2" x1.5- (12.0-12.5),12.4 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x2" x1.5 (12.0-13.0),13.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2"x2"x1.6mm 13.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2"x2" x1.8 (14.5-15.0),15.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x2"  x2.0_ (16.5-17.0),16.8 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2"x2" x2.0
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x2"  x2.3_ (19.0-19.5),18.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x2"  x2.5 (21.0.-22.0),21.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x2"  x2.8 (23.0-24.0),23.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x2"  x3.0 (25.0-26.0),25.6 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x2"x3.2มอก. (26.0-27.0),27.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x2" x4.0 (33.0-34.0),32.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2"x2" x4.5 JIS (36.0-37.0),36.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 2"1/2x2"1/2x3.0mm 33 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x1.5 (18.5-19.0),18.5 kg
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กลุ่มเหล็ก

แป๊ปส่ีเหลีย่ม
(SQUARE PIPE)

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x1.7- (21.0-22.0),21.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3"x1.6 mm kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3"  x1.8 (22.0-23.0),23.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x2.0_ (25.0-26.0),25.6 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3" x3" x2.0 (26.0-27.0),27.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x2.3_ (28.0-29.0) 28.4 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x2.3 มอก. (3.0-31.0),30.4 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x2.5 (32.0-33.0),32.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x2.8 (35.0-36.0),35.2 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x3.0 (39.0-40.0),39.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x3.2 (39.0-40.0),39.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3"x4.0 51 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x4.5 JIS (57.0-58.0),56.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x6.0 JIS (76.0-77.0),76.9 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x1.5 (25.0-25.5),25.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x1.8_ (29.5-30.5),30.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x1.8* (31.0-32.0),31.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x2.0 (34.0-35.0),34.8 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x2.3 (38.0-39.0),38.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x2.5 (44.0-45.0),45.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x2.8 (47.5-48.5),48.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x3.0 (54.0-55.0),54.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x3.2มอก. (51.5-52.0),51.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x3.5 (62.0-63.0),62.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4" x4" x4.0 มอก. (69.5-70.5),70.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x4.5มอก. (78.0-79.0),79.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x5.0 (84.0-85.0),85.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x6.0 JIS (95.0-96.0),95.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4"x8.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 10"x10"x4.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 10"x10"x8.0 kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x2.5 (45.0-46.0),45.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x2.8_ (54.0-55.0-),55.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x2.8 (62.0-63.0),63.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x3.0 (67.0-68.0),68.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x3.2 JIS (71.0-72.0),72.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x4.0 (89.0-90.0),89.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x4.5 JIS (99.0-100.0),100.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x5.5 (109.0-110.0),110.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x6.0 มอก. (129.0-130.0),130.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x2.5 (57.0-58.0),58.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x2.7 (72.0-73.0),72.0 kg/pcs
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x2.8 (75.0-76.0)-76.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x3.0 (81.0-82.0)-82.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x3.0+ (84.0-85.0)-85.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x3.2 (86.0-87.0)-87.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x4.0 (107.0-108.0)-108.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x4.3 (115.0-116.0),116.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x4.5มอก. (120.0-121.0)-121.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x5.0มอก. (132.0-133.0)-133.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x5.8 (153.0-154.0)-154.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x6.0 มอก. (157.0-158.0)-158.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x8.0 JIS (211.0-212.0)-211.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x9.0 JIS (228.0-229.0)-229.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 8"x8" x4.3 (155.0-156.0)-156.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 8"x8" x4.5 (162.0-163.0)-163.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 8"x8" x5.8 (206.0-207.0)-207.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 8"x8" x6.0 (214.0-215.0)-215.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 8"x8" x8.0 (281.0-282.0)-281.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 8"x8" x9.0 (313.0-314.0)-313.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 8"x8" x4.0 (145.0-146.0)-145.0 kg
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กลุ่มเหล็ก

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ์ 3/4" x1.20 มม. 3.63 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ์ 3/4" x1.50 มม. 4.29 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ์ 1" x1.00 มม. 3.91 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ์ 1" x1.20 มม. n 4.30 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ์ 1" x1.50 มม. 5.08 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์1" x1.80 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์1" x2.0 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์1.1/4" x1.00 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์1.1/4" x1.20 มม. 6.20 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์1.1/4" x1.50 มม. 7.35 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์1.1/2" x1.20 มม. 7.10 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์1.1/2" x1.50 มม. 8.57 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์1.1/2" x1.80 มม. 10.50 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์1"1/2x2.0
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์2" x1.20 มม. 9.77 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์2" x1.50 มม. 11.54 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์2" x1.80 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์2" x2.00 มม. 15.50 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์2" x2.30 มม. 17.20 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์2" x3.20 มม. 25.74 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์3" x1.50 มม. 17.63 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์3" x1.80 มม. 21.63 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์3"x2.3 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์4" x1.80 มม. 29.10 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์4" x2.00 มม. 33.60 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์4" x2.30 มม. 37.40 kg
แป๊ปเหลี่ยมกลัวาไนซ ์4"x3.2 มม.

แป๊ปส่ีเหลีย่มกลัป์วาไนซ์
(SQUARE GALVANIZED PIPE)
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กลุ่มเหล็ก

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กแบน 1" x1/8" 3.0 kg
เหล็กแบน 1" x1/8" เต็ม(3.0) 3.4 kg
เหล็กแบน 1" x3/16" * 5.2 kg
เหล็กแบน 1"x1/4"(5.0)
เหล็กแบน 1" x1/4" 6.0 kg
เหล็กแบน 1" x3/8" 10.6 kg
เหล็กแบน 1" x1/2" 14.1 kg
เหล็กแบน 1"1/4 x1/8" 4.0 kg
เหล็กแบน 1"1/4 x1/8" เต็ม(3.0) 4.5 kg
เหล็กแบน 1"1/4 x3/16" 6.0 kg
เหล็กแบน 1"1/4 x1/4" 9.0 kg
เหล็กแบน 1"1/4 x3/8" 13.6 kg
เหล็กแบน 1"1/4x1/2" 18.0 kg
เหล็กแบน 1"1/2 x1/8" 4.5  kg
เหล็กแบน 1"1/2 x1/8"  เต็ม 5.4  kg
เหล็กแบน 1"1/2 x3/16" 7.3  kg
เหล็กแบน 1"1/2 x3/16" (4.5) 9.1  kg
เหล็กแบน 1"1/2x1/4" (5.0)
เหล็กแบน 1"1/2 x1/4" * 10.7  kg
เหล็กแบน 1"1/2 x3/8" 16  kg
เหล็กแบน 1"1/2 x1/2" 21  kg
เหล็กแบน 2" x1/8" 6.5  kg
เหล็กแบน 2" x1/8" เต็ม 3.0 7.1  kg
เหล็กแบน 2" x3/16" s 10  kg
เหล็กแบน 2" x3/16" (4.5) 10.6  kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กแบน 2" x1/4" s 12.0  kg
เหล็กแบน 2"x1/4"เต็ม (6.0) 14.0  kg
เหล็กแบน 2" x3/8" 20.2  kg
เหล็กแบน 2" x3/8" *เต็ม 21.0  kg
เหล็กแบน 2" x1/2" 28.0  kg
เหล็กแบน 2" x5/8 " 35.0  kg
เหล็กแบน 2" x5/8" (16)หนกั 37.0 kg
เหล็กแบน 2" x3/4" 45 kg
เหล็กแบน 2" x1" 59 kg
เหล็กแบน 2"x10mmx6m
เหล็กแบน 2" 1/2 x1/8 " 8.0 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x1/8"เต็ม 9.2 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x3/16" 12.0 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x3/16" (4.5)เต็ม 13.8 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x1/4" 18.0 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x3/8 " 25 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x1/2" 37 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x5/8" 46 kg
เหล็กแบน 2"1/2 x5/8"(16)หนกั รดี 52 kg
เหล็กแบน 2"1/2 x3/4" (65x19) 58 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x1" (65x25) 77 kg
เหล็กแบน 3" x1/8" 9 kg
เหล็กแบน 3" x3/16" s 14.6 kg
เหล็กแบน 3" x3/16" (4.5) 16 kg
เหล็กแบน 3" x1/4" (75x6) 21 kg

เหลก็แบน
(FLAT STEEL)
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กลุ่มเหล็ก

เหลก็แบน
(FLAT STEEL)

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กแบน 3" x3/8" (75x9) 32 kg
เหล็กแบน 3" x1/2" 42 kg
เหล็กแบน 3"x5.0 มิล
เหล็กแบน 3"x5/8"
เหล็กแบน 3" x5/8" TR (75x16)รุน่หนกั 56.5 kg
เหล็กแบน 3" x3/4" (75x19) 67 kg
เหล็กแบน 3"x8.0 มิล
เหล็กแบน 3" x1"(75x25) 88 kg
เหล็กแบน 3"x10mmx6m
เหล็กแบน 4" x1/8" 13 kg
เหล็กแบน 4" x 1/8 +(3.0) 14.5 kg
เหล็กแบน 4" x3/16" 19 kg
เหล็กแบน 4" x3/16 (4.5) 21 kg
เหล็กแบน 4" x1/4" 28 kg
เหล็กแบน 4" x3/8" 41.2 kg
เหล็กแบน 4" x1/2 " 57 kg
เหล็กแบน 4" x5/8 " 71.0 kg
เหล็กแบน 4" x3/4" 90 kg
เหล็กแบน 4"x1" (25)
เหล็กแบน 5" x1/8 " 15 kg
เหล็กแบน 5" x1/8" เต็ม 18 kg
เหล็กแบน 5" x3/16 " 25 kg
เหล็กแบน 5" x3/16" (4.5) 27 kg
เหล็กแบน 5" x1/4" 35 kg
เหล็กแบน 5" x3/8" 53 kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กแบน 5" x1/2" 71 kg
เหล็กแบน 5" x5/8" 88 kg
เหล็กแบน 5"x5/8" หนกั 90 kg
เหล็กแบน 6" x1/8" 18 kg
เหล็กแบน 6" x5/8" 28.8 kg
เหล็กแบน 6" x3/16" (4.5) 32.0 kg
เหล็กแบน 6"x1/4" (5.0)
เหล็กแบน 6" x1/4" (6.0) 42 kg
เหล็กแบน 6" x3/8" (9.0) 64 kg
เหล็กแบน 6" x1/2" (12.0) 85 kg
เหล็กแบน 6"x1"
เหล็กแบน 7"x3/8" (8.0)
เหล็กแบน 7"x3/16 (4.0)
เหล็กแบน 8" x1/8 " 28 kg
เหล็กแบน 8" x3/16 " 38 kg
เหล็กแบน 8" x3/16 *" 42 kg
เหล็กแบน 8" x1/4" 57 kg
เหล็กแบน 8" x3/8" 85 kg
เหล็กแบน 8"x1/2" 113 kg
เหล็กแบน 8"x5/8 " 141 kg
เหล็กแบน 10"x1/2"
เหล็กแบน 10"x3.0มิล
เหล็กแบน 10"x6.0m
เหล็กแบน 12"x4.0 mm
เหล็กแบน 5"x3/4" 112 kg
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ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กแผ่น 4 x 8 x1.0 23.3 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x1.2 28.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x1.5 33.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x2.0- 45.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x2.0+ 47.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x2.3 54.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x2.5 58.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x2.8 65.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x3.0 70.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x4.0- (หนาจรงิ3.8),89.42 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x4.0 94.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x4.3 100.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x4.5 105.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x5.0 117.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x6.0- (หนาจรงิ5.8),136.73 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x6.0+ 140.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x8.0 187.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x9.0_ kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x9.0+ 210.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x10.0 233.0 kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กแผ่น 4 x8 x12.0 280.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x15.0 350.0 kg
เหล็กแผ่น 4x8x16.0 373.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x19.0 444.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x20.0 467.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x8 x22.0
เหล็กแผ่น 4 x8 x25.0 583.0 kg
เหล็กแผ่น 4x8x30.0mm 700.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x 2.0 73.0 kg
เหล็กแผ่น 5x10x2.5 91.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x 3.0 110.0 kg
เหล็กแผ่น 5fx10fx4.0- (3.8) 138.5 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x 4.0 140.0 kg
เหล็กแผ่น5 x10 x4.5- (4.3) 156.8 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x 4.5 164.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10x 5.0 182.0 kg
เหล็กแผ่น5 x10 x6.0- (5.8) 212.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x 6.0 219.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x 8.0 292.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x 9.0 328.0 kg

เหลก็แผ่น
(SHEET STEEL)

กลุ่มเหล็ก
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กลุ่มเหล็ก
ชื่อ/ขนาด น า้หนัก

เหล็กแผ่น 5x10 x10.0 365.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x12.0 438.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x15.0 547.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x16.0 584.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x19.0 693.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x20.0 730.0 kg
เหล็กแผ่น 5x10x22.0
เหล็กแผ่น 5 x10 x25.0 912.0 kg
เหล็กแผ่น 5x20x10mm 729.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x20 x15.0 1094.0 kg
เหล็กแผ่น 5x20x16mm 1167.0 kg
เหล็กแผ่น 5x20x3.0mm 220.0 kg
เหล็กแผ่น 5x20x4.0mm 292.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x20 x 4.5 328.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x20 x 6.0 438.0 kg
เหล็กแผ่น 5x20x8.0 583.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x20 x 9.0 656.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x20 x 12.0 875.0 kg
เหล็กแผ่น 5x20x25.0 mm 1823.0 kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #30 7.0 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #28 8.0 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #26 9.5 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #24 11.2 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #23 (0.6) 14.0 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #22 (0.7) 16.3 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #21 (0.8) 18.7 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4 x8  #20 (0.9) 21.0 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4X8  #19 (1.0) 23.3 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #18 (1.2) 28.0 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #17 (1.4) 33.0 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4X8  #16 (1.6) 37.0 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #14 (2.0) 47.0 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #13 (2.3) 54.0 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #11 (3.0) 70.0 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #30 ตราสิงห์ kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4X8  #28 ตราสิงห์ 8.0 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4X8  #26 ตราสิงห์ 9.5 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4X8  #24 ตราสิงห ์(0.5) 11.2 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4X8  #22 ตราสิงห ์(0.7) 17.3 kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4X8  #21 ตราสิงห ์(0.9) kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #20 ตราสิงห ์(0.9) kg/pcs,
สงักะสีแผ่นเรยีบ 4x8  #19 ตราสิงห ์(1.0) kg/pcs,

เหลก็แผ่น
(SHEET STEEL)

สังกะสีแผ่นเรียบ 
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กลุ่มเหล็ก
ชื่อ/ขนาด น า้หนัก

เหล็กแผ่นขาว 4x8 x0.4 มิล #27 9.3 kg
เหล็กแผ่นขาว 4x8 x0.5มิล #25 11.7 kg
เหล็กแผ่นขาว 4x8 x0.6มิล #23 14.0 kg
เหล็กแผ่นขาว 4x8x0.7มิล #22 16.3 kg
เหล็กแผ่นขาว 4x8" x0.8มิล #21 18.7 kg
เหล็กแผ่นขาว 4x8 x0.9มิล #20 21.0 kg
เหล็กแผ่นขาว 4x8 x1.0มิล #19 23.3 kg

เหลก็แผ่นขาว
(WHITE

SHEET 

STEEL)

ช่ือ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กแผ่นชบุซิง้ 4x8 x#27 (0.4) 8.0 kg
เหล็กแผ่นชบุซิง้ 4x8 x#26 (0.45) 9.3 kg
เหล็กแผ่นชบุซิง้ 4x8x#25 (0.5) 11.8 kg
เหล็กแผ่นชบุซิง้ 4x8 x#23 (0.6) 14.3 kg
เหล็กแผ่นชบุซิง้ 4x8 x#22 (0.7มิล) 17.3 kg
เหล็กแผ่นชบุซิง้ค ์4x8 x#21 (0.8มิล) 18.3 kg
เหล็กแผ่นชบุซิง้ค ์4x8 x#20 (0.9มิล) 20.0 kg
เหล็กแผ่นชบุซิง้ค์ 4x8 x#19 (1.0มิล) 23.0 kg
เหล็กแผ่นชบุซิง้ค ์4x8 x#18 (1.2มิล) 25.5 kg
เหล็กแผ่นชบุซิง้ค ์4x8 x#17 (1.5มิล) 35.0 kg
เหล็กแผ่นชบุซิง้ 4x8 x#14 (2.0มิล) 45.2 kg
เหล็กแผ่นชบุซิง้ 4x8x2.85 mm kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4 x8 x2.0(รดี) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4 x8 x3.0(รดี) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4x8x4.0 (รดี) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4 x8 x4.5(รดี) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4x8x6.0 (รดี) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4x8x1.5t (ป้ัม) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4 x8 x2.0t (ป้ัม) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4 x8 x3.0t (ป้ัม) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4 x8 x4.0t (ป้ัม) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4 x8 x4.5t (ป้ัม) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4x8x6.0t (ป้ัม) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4x8x9.0 kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5x10x2.5 (ป้ัม) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5x10x3.0 (ป้ัม) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5x10x5.0 (ป้ัม) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5x10x6.0 (ป้ัม) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5x10x3.0 (รดี) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5 x10 x4.0t (รดี) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5 x10 x4.5t (รดี) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5 x10 x6.0t (รดี) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5 x10 x9.0t (รดี) kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4x8x2.3 mm kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4x8x5.0 mm kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายหา้ขีด 4x8x1.5mm kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายหา้ขีด 4x8x2.0 มิล kg/pcs,

เหลก็แผ่นชุบซ้ิง
(SINK SHEET 

STEEL)

เหลก็แผ่น
ลายตีนไก่ 
(CHICKEN FEET 

PATTERN SHEET 

STEEL)
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กลุ่มเหล็ก

ตะแกรงเหลก็ฉีก
(STEEL GRATING)

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-11  4fx8f  (43.1) 43.1 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-12  4fx8f  (57.7) 57.7 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-13  4fx8f  (74.0) 74.0 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-14  4"x8"  (98.7) 98.7 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-21  4"x8"  (40.7) 40.7 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-22  4"x8"  (54.4) 54.4 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-23  4"x8"  (70.1) 70.1 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-24 4"x8"  (93.3) 93.3 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-31  4"x8"  (7.01) 7.01 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-32  4"x8"  (12.5) 12.5 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-33  4"x8" (26.8) 26.8 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-34  4"x8"  (5.26K) 5.26 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-35  4x8
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-36  4x8
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-41  4"x8"  (6.78) 6.78 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-42  4"x8" (12.2) 12.2 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-43  4"x8"  (23.8) 23.8 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-51  4"x8"  (7.46) 7.46 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-52  4"x8"  (12.9) 12.9 kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-53  4"x8"  (23.9) 23.9 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-61  4"x8"  (9.48) 9.48 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-62  4"x8"  (17.6) 17.6 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-63  4"x8" (30.9) 30.9 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-64  4"x8"  (57.7) 57.7 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-71  4"x8"  (7.52) 7.52 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-72  4"x8"  (11.92) 11.92 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-73  4"x8" (21.0) 21.0 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-11  5" x10"  (67.4) 67.4 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-12 5" x10"  (90.1) 90.1 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-13  5" x10"  (116.0) 116.0 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-14  5" x10"  (154) 154.0 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-21  5" x10"  (63.6) 63.6 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-22  5" x10"  (85.0) 85.0 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-23  5" x10"  (110.0) 110.0 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-24  5" x10"  (146.0) 146.0 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-72  4fx8f 11.9 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-31  5" x10"  (10.96) 10.96 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-32  5" x10"  (19.46) 19.46 kg
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กลุ่มเหล็ก

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-33  5" x10"  (41.94) 41.94 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-41  5" x10"  (10.59) 10.59 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-42  5" x10"  (19.04) 19.04 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-43  5" x10"  (37.16) 37.16 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-51  5" x10"  (9.99) 9.99 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-52  5" x10"  (20.11) 20.11 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-53  5" x10"  (37.39) 37.39 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-61  5" x10"  (14.82K) 14.82 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-62  5" x10"  (27.45) 27.45 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-63  5" x10"  (48.31) 48.31 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-71  5" x10"  (11.75) 11.75 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-72  5" x10"  (18.67) 18.67 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-73  5" x10"  (32.79) 32.79 kg

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
ตาข่ายถกั ตา1"1/2 #12-1mx10m kg/pcs,
ตาข่ายสี่เหลีย่มดี 1/2"(0.9x30m) kg/pcs,

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
ไวรเ์มช 3mx50m #3.2ตา30 kg/pcs,
ไวรเ์มช 20x20x2.5x4.0มิล kg/pcs,
ไวรเ์มช 2mx50m #3.0ตา20 kg/pcs,
ไวรเ์มช 2mx50m #3.0ตา25 kg/pcs,
ไวรเ์มช 2mx50m #3.0ตา30 kg/pcs,
ไวรเ์มช 2mx50m #3.4ตา20 kg/pcs,
ไวรเ์มช 2mx50m #3.4ตา25 kg/pcs,
ไวรเ์มช 2mx50m #3.4ตา30 kg/pcs,
ไวรเ์มช 2mx50m #4.0ตา20 kg/pcs,
ไวรเ์มช 2.5x50m #3.0ตา20 kg/pcs,
ไวรเ์มช 2.5x50m #3.4ตา20 kg/pcs,

ตะแกรงเหลก็ฉีก
(STEEL GRATING)

ไวร์เมช
(WIRE MESH)
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กลุ่มเหล็ก

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กเพลทกลม 3" x 3/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 3"  x 1/2" kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 3"  x 5/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 4" x 1/4" kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 4"  x 3/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 4"  x 1/2" kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 5" x 5/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 5"  x 3/4" kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 6" x 5/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 6"  x 1" kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 9"  x 3/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 10" x 3/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 12"x 1" kg/pcs,

ชื่อ/ขนาด น า้หนัก
เหล็กเพลทเหลี่ยม 3"x3"x1/4" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 3"x3"x3/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 3"x3" x1/2" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 4" x4" x1/4" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 4" x4" x3/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 4" x4" x1/2" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 5" x5" x1/4" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 5" x5"x3/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 5" x5"x1/2" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 6" x6" x1/4" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 6" x6" x3/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 6" x6" x1/2" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 7 "x7" x1/4" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 8"x8"x1/4" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 8"x8"x3/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 8" x8" x1/2" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 8" x8"x5/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 10" x10" x3/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 12" x12" x3/8" kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 25" x25" x6.0mm. kg/pcs,

เหลก็เพลทกลม

เหลก็เพลทเหลีย่ม


