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*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/����  

ส่วนลด............ 
 

 

 
 

 

สินคา้ / Product. 
(อุปกรณเ์บ็ดเตล็ด)  

เหล็กรดัสายดูด O 

รายละเอียด/รุ่น ราคา หมายเหตุ 

เหล็กรดัสายดดู O ขนาด 2˝   

เหล็กรดัสายดดู O ขนาด 2 ½˝   

เหล็กรดัสายดดู O ขนาด 3˝   

เหล็กรดัสายดดู O ขนาด 4˝   
 

 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณเ์บ็ดเตล็ด)  

เหล็กรดัท่อไอเสีย U 

รายละเอียด/รุ่น ราคา หมายเหตุ 

เหล็กรดัท่อไอเสีย U ขนาด 2˝   

เหล็กรดัท่อไอเสีย U ขนาด 3˝   

เหล็กรดัท่อไอเสีย U ขนาด 4˝   
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ส่วนลด............ 

*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/2561  

 

 

 

 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณเ์บ็ดเตล็ด) 
* เกลียวใน = นอก  ใน 

* เกลียวนอก = นอก  นอก 

 คอปั�มไฟฟ้า 

รายละเอียด/รุ่น ราคา หมายเหตุ 

คอปั�มไฟฟ้า (ขอ้งอ) เกลียวใน     ขนาด 1˝   

คอปั�มไฟฟ้า (ขอ้งอ) เกลียวใน     ขนาด 1 ½˝   

คอปั�มไฟฟ้า (ขอ้งอ) เกลียวใน     ขนาด 2˝   

คอปั�มไฟฟ้า (ขอ้งอ) เกลียวใน     ขนาด 3˝   

คอปั�มไฟฟ้า (ขอ้งอ) เกลียวนอก   ขนาด 2˝   

คอปั�มไฟฟ้า (ขอ้งอ) เกลียวนอก   ขนาด 2 ½˝   

คอปั�มไฟฟ้า (ขอ้งอ) เกลียวนอก   ขนาด 3˝   

คอปั�มไฟฟ้า (ขอ้งอ) เกลียวนอก   ขนาด 4˝   
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณเ์บ็ดเตล็ด)  

หวัดดูเหล็กเหนียวสวมยาง 

รายละเอียด/รุ่น ราคา หมายเหตุ 

หวัดดูเหล็กเหนียวสวมยาง ตะเข ้   ขนาด 2˝ 

 

 (12 ตวั / กลอ่ง) 

หวัดดูเหล็กเหนียวสวมยาง ตะเข ้   ขนาด 3˝  (12 ตวั / กลอ่ง) 

หวัดดูเหล็กเหนียวสวมยาง ตะเข ้   ขนาด 4˝  (6 ตวั / กลอ่ง) 

หวัดดูเหล็กเหนียวสวมยาง ชา้ง     ขนาด 2˝  (24 ตวั / กลอ่ง) 

หวัดดูเหล็กเหนียวสวมยาง ชา้ง     ขนาด 3˝  (12 ตวั / กลอ่ง) 
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*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/����  

ส่วนลด............ 

 

 
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 ลูกสบูปั�มชกั 
ลูกสบูปั�มชกั/ขนาด  (ราคา/อนั) หมายเหต ุ

No. 36   

No. 37   

No. 38   

No. 39   

No. 40      ตราเรือ   

No. 40.5   ตราเรือ   

No. 40.5   ตราปลากดั   

No. 41      ตราเรือ   

No. 41.5  (ใช้กบั ตากิ)   

No. 42     (ใช้กบั ยมู่าร)์   

No. 43      

No. 44     ตราหงษ์ทอง   

No. 45    (ใช้กบัวินตั �น หรือ ยมู่าร)์   

No. 46      

No. 47      

No. 47.5      

No. 48    (ใช้กบัยมู่าร)์      

No. 49      

No. 50      

No. 52   (ใช้กบัยมู่าร)์                        3000L      

No. 53   (ใช้กบัยมู่าร)์                    3000L      

No. 55   (ใช้กบัลองแมน)                2500L      

No. 58   (ใช้กบัยมู่าร ์หรือ ปลากดั)    5000L   

No. 60   (ใช้กบัยมู่าร ์หรือ ตากิ)   

No. 62      

No. 63      

No. 65  (ใช้กบัยมู่าร ์และ ปลากดั)    6000L   

No. 70  (ใช้กบัยมู่าร)์                     6000L   

No. 73      

No. 74   (ใช้กบัยูม่าร)์  ปลอกแสตนเลส 2"      

No. 75   ไส้ธรรมดา   

No. 78   ไส้ธรรมดา   

ลกูสบูปั �มชกั ไส้ทองเหลือง  No.75 ร ู½ แซมซั �น 2"          6000 L   

ลกูสบูปั �มชกั ไส้ทองเหลือง  No.77.5 ร ู½ (ใช้กบั ยโูก้ หรือ อีโคแมค)   

ลกูสบูปั �มชกั ไส้ทองเหลือง  No.85    12000 LTR/H   

No. 74    ไส้ทองเหลือง   

 
 



38  

 

ส่วนลด............ 

*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/2561  

 

 

 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

ปลอกสูบปั�มชกั 

ปลอกสูบปั�มชกั/ขนาด ทองเหลือง (ราคา/อนั) แสตนเลส (ราคา/อนั) หมายเหตุ 
No. 40    

No. 40.5    

No. 41    

No. 41.5 เกลียวละเอียด    

No. 41.5 เกลียวหยาบ    

No. 42 รุ่นหนา เกลียวละเอียด    

No. 42 รุ่นหนา เกลียวหยาบ    

No. 43 เกลียวละเอียด    

No. 43 เกลียวหยาบ    

No. 44 เกลียวละเอียด    

No. 44 เกลียวหยาบ    

No. 45 เกลียวละเอียด    

No. 45 เกลียวหยาบ    

No. 46    

No. 47    

No. 47.5    

No. 48    

No. 49    

No. 50    

No. 52    

No. 53    

No. 54    

No. 55    

No. 58    

No. 60    

No. 63    

No. 65    

No. 70    

No. 75 เกลียวละเอียด    

No. 75 เกลียวหยาบ    

No. 77.5 เกลียวละเอียด    

No. 77.5 เกลียวหยาบ    

No. 85    
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*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/����  

ส่วนลด............ 
 
 

 

สินคา้ / Product. 
(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

กา้นสูบปั�มชกั 

รหสั กา้นสูบปั�มชกั/ขนาด ลกัษณะ (ราคา/อนั) หมายเหตุ 

 กา้นสบูปั�มชกั ทองเหลืองแท ้1˝ UKO กลม   

6-9 กา้นสบูปั�มชกั ทองเหลืองแท ้1˝ UMA เหลี�ยม   

6-283 กา้นสบูปั�มชกั ทองเหลืองแท ้1 ½˝-2˝ ทั �วไป UMA   

6-411 กา้นสบูปั�มชกั ทองเหลืองแท ้2˝ UKO – แซมซั �น กลม   

6-504 กา้นสบูปั�มชกั ทองเหลืองแท ้2˝ UMA เหลี�ยม   

 กา้นสบูปั�มชกั เหล็กหล่อ 1˝ UMA ตวักลาง   

6-7 กา้นสบูปั�มชกั เหล็กหล่อ 1˝ F100 ตวัสั�น   

6-8 กา้นสบูปั�มชกั เหล็กหล่อ 1˝ F150 ตวัยาว   

 กา้นสบูปั�มชกั เหล็กหล่อ 1 ½˝-2˝ ไม่มีบูท๊   

 กา้นสบูปั�มชกั เหล็กหล่อ 2˝ บูท๊ ทองเหลือง   

 กา้นสบูปั�มชกั เหล็กหล่อ 2˝ ไม่มีบูท๊   
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

แกนปั�มชกั 

รหสั แกนปั�มชกั/ขนาด ลกัษณะ (ราคา/เสน้) หมายเหตุ 
6-51 แกนปั�มชกั แสตนเลสแท ้ 1˝× 8 ½˝ UMA -   

6-52 แกนปั�มชกั แสตนเลสแท ้ 1˝× 9˝     UMA -   

6-53 แกนปั�มชกั แสตนเลสแท ้ 1˝× 9 ½˝ UMA -   

6-54 แกนปั�มชกั แสตนเลสแท ้ 1 ½˝-2˝   UMA ½˝× 11 ½˝      

6-55 แกนปั�มชกั แสตนเลสแท ้ 2˝ UKO ⅝˝× 13˝     เกลียวเฉพาะ 

6-56 แกนปั�มชกั แสตนเลสแท ้ 2˝ แซมซั �น ⅝˝× 13˝     เกลียวเฉพาะ 

6-159 แกนปั�มชกั แสตนเลสแท ้  1˝× 8 ˝ -   
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

ขาตั�งมอเตอรปั์�มชกั 

รหสั ขาตั�งมอเตอรปั์�มชกั/ขนาด ลกัษณะ (ราคา/คู่) หมายเหตุ 

6-51 ขาตั�งมอเตอรปั์�มชกั 1˝ รุ่นเหล็กหล่อ -   
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ส่วนลด............ 

*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/2561  

 

 

 

 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

ขอ้เหวี�ยงปั�มชกั 

รหสั ขอ้เหวี�ยงปั�มชกั/ขนาด (ราคา/เสน้) หมายเหตุ 

6-11 ขอ้เหวี�ยงปั�มชกั 1˝ 16 mm.   

6-256 ขอ้เหวี�ยงปั�มชกั 1˝ 17 mm.   

6-12 ขอ้เหวี�ยงปั�มชกั 1 ½˝-2˝ (19 mm. × 220 mm.)   

6-326 ขอ้เหวี�ยงปั�มชกั 2˝ UKO (20 mm. × 220 mm.)   
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

จานลิ�นทองเหลือง 

รหสั จานลิ�นทองเหลือง/ขนาด (ราคา/เสน้) หมายเหตุ 

6-17 จานลิ�นทองเหลือง แท ้ 1˝     

6-18 จานลิ�นทองเหลือง แท ้ 1 ½˝    

6-562 จานลิ�นทองเหลือง แท ้ 2˝       
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

ซีลถว้ย แกนปั�มชกั 

รหสั ซีลถว้ยแกนปั�มชกั/ขนาด (ราคา/เสน้) หมายเหตุ 

6-57 ซีลถว้ย แกนปั�มชกั ยูม่าร ์1˝            ทั �วไป No.24   

6-58 ซีลถว้ย แกนปั�มชกั ยูม่าร ์1 ½˝-2˝    ทั �วไป No.30   
 

 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

ประเก็นยางสี�เหลี�ยม + - 

รหสั ประเก็นยางสี�เหลี�ยม + - /ขนาด (ราคา/แผ่น) หมายเหตุ 

 ประเก็นยางสี�เหลี�ยม + -  ขนาด  1˝   

 ประเก็นยางสี�เหลี�ยม + -  ขนาด  1 ¼˝   

 ประเก็นยางสี�เหลี�ยม + -  ขนาด  1 ½˝   

 ประเก็นยางสี�เหลี�ยม + -  ขนาด  2˝   
 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/����  

ส่วนลด............ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 สินคา้ / Product. 
(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

ประเก็นทา้ยปั�มชกั 

รหสั ประเก็นทา้ยปั�มชกั/ขนาด (ราคา/แผ่น) หมายเหตุ 

6-243 ประเก็นทา้ยปั�มชกั ขนาด 1˝   รูปไข่        
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

ประเก็นยางปั�มโยก 

รหสั ประเก็นยาง/ขนาด (ราคา/อนั) หมายเหตุ 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

ประเก็นยางหนา้แปลน นํ�าเขา้-ออก 

รหสั ประเก็นยางหนา้แปลน นํ�าเขา้-ออก /ขนาด (ราคา/แผ่น) หมายเหตุ 

6-22 ประเก็นยางหนา้แปลน นํ�าเขา้-ออก ขนาด  1˝   

6-23 ประเก็นยางหนา้แปลน นํ�าเขา้-ออก ขนาด  1 ¼˝   

6-24 ประเก็นยางหนา้แปลน นํ�าเขา้-ออก ขนาด  1 ½˝- 2˝   
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

ประเก็นเชือกจารบีปั�มชกั 

รหสั ประเก็นเชือกจารบีปั�มชกั/ขนาด (ราคา/เสน้) หมายเหตุ 

6-62 ประเก็นเชือกจารบีปั�มชกั  1˝ (¼)    
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

แผ่นจานรองลิ�น 

รหสั แผ่นจานรองลิ�น/ขนาด (ราคา/แผ่น) หมายเหตุ 

6-13 แผ่นจานรองลิ�น ทองเหลืองแท ้ 1˝     

6-14 แผ่นจานรองลิ�น ทองเหลืองแท ้ 1 ½˝-2˝       
 

 

 

 

 

 



42  

 

ส่วนลด............ 

*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/2561  

 

 

 

 

 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

มู่เล่ยปั์�มชกั 

รหสั มู่เล่ยปั์�มชกั/ขนาด (ราคา/อนั) หมายเหตุ 

6-33 มู่เล่ยปั์�มชกั ขนาด  1˝             (1 ร่อง × 14 mm.)   

6-34 มู่เล่ยปั์�มชกั ขนาด  1˝             (1 ร่อง × 16 mm.)   

6-35 มู่เล่ยปั์�มชกั ขนาด  1 ½˝         (2 ร่อง × 16 mm.)   

6-36 มู่เล่ยปั์�มชกั ขนาด  1 ½˝- 2˝  (2 ร่อง × 19 mm.)   
 

 

สินคา้ / Product. 
(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

ลูกอดัซีลปั�มชกั 

รหสั ลูกอดัซีลปั�มชกั/ขนาด (ราคา/อนั) หมายเหตุ 

6-60 ลูกอดัซีลปั�มชกั ขนาด  1˝     

6-61 ลูกอดัซีลปั�มชกั ขนาด  1 ½˝   

 ลูกอดัซีลปั�มชกั ขนาด  2˝   
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

ลิ�นยางปั�มชกั 

รหสั ลิ�นยางปั�มชกั/ขนาด (ราคา/อนั) หมายเหตุ 

6-19 ลิ�นยางปั�มชกั ยมู่าร ์ ขนาด  1˝              No.42  U-1200    

6-20 ลิ�นยางปั�มชกั ยมู่าร ์ ขนาด  1˝              No.45  U-1500   

6-200 ลิ�นยางปั�มชกั          ขนาด   1 ¼˝         No.49  U 3000-4000   

6-21 ลิ�นยางปั�มชกั ยมู่าร ์ขนาด   1 ½˝- 2˝   No.55  U 5000-6000   

6-293 ลิ�นยางปั�มชกั          ขนาด   2˝             No.63  U-12000 L   
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

โปโรปั�มชกั ทองเหลืองแท ้

รหสั โปโรปั�มชกั ทองเหลืองแท/้ขนาด (ราคา/ตวั) หมายเหตุ 

6-47 โปโรปั�มชกั ทองเหลืองแท ้ขนาด  1˝     

6-48 โปโรปั�มชกั ทองเหลืองแท ้ขนาด  1 ½˝-2˝       
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*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/����  

ส่วนลด............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินคา้ / Product. 
(อุปกรณปั์�มชกั)  

สกรยึูดจานลิ�น ทองเหลืองแท ้

รหสั สกรยึูดจานลิ�นทองเหลือง/ขนาด (ราคา/อนั) หมายเหตุ 

6-15 สกรูยึดจานลิ�นทองเหลืองแท ้ขนาด  1˝        

6-16 สกรูยึดจานลิ�นทองเหลืองแท ้ขนาด  1 ½˝- 2˝          (8.5×44 mm.)   

6-484 สกรูยึดจานลิ�นทองเหลืองแท ้ขนาด  2˝ ทั �วไป             (8.5×52 mm.)   

6-298 สกรูยึดจานลิ�นทองเหลืองแท ้ขนาด  2˝ รุ่นเบนซ ์        (9×53 mm.)   

6-481 สกรูยึดจานลิ�นทองเหลืองแท ้ขนาด  2˝ รุ่น UMK แท ้ (10×60 mm.)   
 

 

สินคา้ / Product. 
(อุปกรณปั์�มชกั)  

สกรหูวัหมวก ทองเหลืองแท ้

รหสั สกรหูวัหมวก ทองเหลือง/ขนาด (ราคา/ตวั) หมายเหตุ 

6-45 สกรูหวัหมวก ทองเหลืองแท ้ขนาด  1˝     

6-46 สกรูหวัหมวก ทองเหลืองแท ้ขนาด  1 ½˝-2˝       
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

หนา้แปลนปั�มชกั 

รหสั หนา้แปลนปั�มชกั/ขนาด (ราคา/อนั) หมายเหตุ 

6-38 หนา้แปลนปั�มชกั ขนาด  1˝     

6-39 หนา้แปลนปั�มชกั ขนาด  1 ¼˝      

6-40 หนา้แปลนปั�มชกั ขนาด  1 ½˝   

6-244 หนา้แปลนปั�มชกั ขนาด  2˝   
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

ฝาเกลียวทองเหลือง 

รหสั ฝาเกลียว ทองเหลือง/ขนาด (ราคา/ตวั) หมายเหตุ 

6-49 ฝาเกลียว ทองเหลืองแท ้ขนาด  1˝     

6-50 ฝาเกลียว ทองเหลืองแท ้ขนาด  1 ½˝-2˝       
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ส่วนลด............ 

*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/2561  

 

 

 

 

สินคา้ / Product. 
(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

สปริงปั�มชกั ทองเหลืองแท ้

รหสั สปริงปั�มชกั ทองเหลือง/ขนาด (ราคา/อนั) หมายเหตุ 

6-4 สปริงปั�มชกั ทองเหลืองแท ้ขนาด  1˝     (กน้หอย)   

6-5 สปริงปั�มชกั ทองเหลืองแท ้ขนาด  1 ½˝  (กน้หอย)   

6-6 สปริงปั�มชกั ทองเหลืองแท ้ขนาด  2˝      (กน้หอย)   
 

 

สินคา้ / Product. 
(อุปกรณปั์�มชกั) 

 สปริงปั�มชกั แสตนเลสแท ้

รหสั สปริงปั�มชกั แสตนเลส/ขนาด (ราคา/อนั) หมายเหตุ 

6-1 สปริงปั�มชกั แสตนเลส แท ้ขนาด  1˝      (กน้หอย)   

6-2 สปริงปั�มชกั แสตนเลส แท ้ขนาด  1 ½˝  (กน้หอย)   

6-3 สปริงปั�มชกั แสตนเลส แท ้ขนาด  2˝      (กน้หอย)   

6-118 สปริงปั�มชกั แสตนเลส แท ้ขนาด  2˝  รุ่น UMA (หวั-ทา้ยตรง)   

6-478 สปริงปั�มชกั แสตนเลส แท ้ขนาด  2˝  รุ่นเบนซ ์   
 

 

 
เหล็กชุบทองเหลือง 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

สกรยึูดจานลิ�นปั�มชกั (ชุบทองเหลือง) 

รหสั สกรยึูดจานลิ�นปั�มชกั (ชุบทองเหลือง)/ขนาด (ราคา/ตวั) หมายเหตุ 

S-1 สกรูยึดจานลิ�นปั�มชกั (ชุบทองเหลือง) ขนาด  1˝     
 

 
เหล็กชุบซิ� งคท์อง 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

หวัอุดเหล็กปั�มชกั (ชุบซิ�งคท์อง) 

รหสั หวัอุดเหล็กปั�มชกั (ชุบซิ�งคท์อง)/ขนาด (ราคา/ตวั) หมายเหตุ 

S-2 หวัอุดเหล็กปั�มชกั (ชุบซิ�งคท์อง)ขนาด  1˝     
 

 
เหล็กชุบซิ� งคท์อง 

สินคา้ / Product. 
(อุปกรณปั์�มชกั) 

 

โปโรเหล็กปั�มชกั (ชุบซิ� งคท์อง) 

รหสั โปโรเหล็กปั�มชกั (ชุบซิ� งคท์อง)/ขนาด (ราคา/ตวั) หมายเหตุ 

S-3 โปโรเหล็กปั�มชกั (ชุบซิ�งคท์อง) ขนาด  1˝     
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*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/����  

ส่วนลด............ 
 

 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณป์ระปา) 

 หมายเหตุ 

แป๊ปลด 

ขนาด-อนั ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 8" 

ราคา/อนั             

บรรจุ/กระสอบ 500 500 500 200 200 200 100 100 50 10 10 10 
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณป์ระปา) 

 หมายเหตุ 

แป๊ปสวมยางตรง 

ขนาด-อนั ¼" ⅜" ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 8" 

ราคา/อนั               
 

 

สินคา้ / Product. 
(อุปกรณป์ระปา) 

 หมายเหตุ 
เกลียวรีด � ขา้ง 

แป๊ปป่องกลาง 

ขนาด-อนั ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 8" 

ราคา/อนั             

บรรจุ/กระสอบ 500 500 500 500 500 200 200 200 100 100 50 10 
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณป์ระปา) 

 หมายเหตุ 

ขอ้ต่อแป๊ป (เกลียวใน 2 ขา้ง) 

ขนาด-อนั ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 

ราคา/อนั            

บรรจุ/กระสอบ 500 500 500 200 200 200 100 100 50 10 10 
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณป์ระปา) 

 หมายเหตุ 

ขอ้ต่อแป๊ป (ตวัผู-้ตวัเมีย) 

ขนาด-อนั ½" ¾" 1" 

ราคา/อนั    

บรรจุ/กระสอบ 500 500 500 
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ส่วนลด............ 

*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/2561  

 

 

 
 

 
สินคา้ / Product. 

(อุปกรณป์ระปา) 

 หมายเหตุ 

   

แป๊ปลดเกลียวนอกพิเศษ แป๊ปป่องกลางลดพิเศษ แป๊ปลดเกลียวในพิเศษ 

ขนาด ราคา ขนาด ราคา ขนาด ราคา 

¾"  ½"  ¾"  ½"  ½"  ½" 28.- 

1"  ½"  1"  ½"  ¾"  ½" 34.- 

1"  ¾"  1"  ¾"  ¾"  ¾" 34.- 

1¼"  ¾"  1¼"  ½"  1"  ½" 30.- 

1¼"  1"  1¼"  ¾"  1"  ¾" 38.- 

1½"  ¾"  1¼"  1"  1"  1" 38.- 

1½"  1"  1½"  ½"  1¼"  ¾" 46.- 

1½"  1¼"  1½"  ¾"  1¼"  1" 46.- 

2"  1"  1½"  1"  1¼"  1 ¼" 46.- 

2"  1¼"  1½"  1¼"  1½"  ¾" 52.- 

2"  1½"  2"  1"  1½"  1" 52.- 

2½"  1½"  2"  1¼"  1½"  1¼" 50.- 

2½"  2"  2"  1½"  1½"  1½" 50.- 

3"  1½"  2½"  1½"  2"  1" 68.- 

3"  2"  2½"  2"  2"  1¼" 68.- 

3"  2½"  3"  1½"  2"  1½" 68.- 

4"  2"  3"  2"  2"  2" 64.- 

4"  2½"  3"  2½"  2½"  1½" 110.- 

4"  3"  4"  1½"  2½"  2" 110.- 

 

4"  2"  2½"  2½" 90.- 

4"  2½"  3"  1½" 120.- 

4"  3"  3"  2" 120.- 

  
  

3"  2½" 120.- 

  3"  3" 110.- 

  4"  1½" 200.- 

 
 

4"  2" 200.- 

4"  2½" 180.- 

4"  3" 180.- 

4"  4" 170.- 
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*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/����  

ส่วนลด............ 
 

 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณป์ระปา) 

 หมายเหตุ 

แป๊ปท่อนสั�น (แป๊ป 2 เกลียว) 

        ยาว 
 โต 

- 4" - 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 40" 

8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 100 

¼"             

⅜"             

½"             

¾"             

1"             

1¼"             

1½"             

2"             

2½"             

3"             

4"             
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ส่วนลด............ 

*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/2561  

 

 

 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณป์ระปาแสตนเลส) 

 หมายเหตุ 

แป๊ปสองเกลียว (แสตนเลส) 

ขนาด 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

½˝      

¾˝      

1˝      

1¼˝      

1½˝       

2˝      

2½˝       

3˝      

4˝      

 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณป์ระปาแสตนเลส) 

 หมายเหตุ 

แป๊ปสวมยาง (แสตนเลส) 

ขนาด-นิ� ว ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2 ½" 3" 4" 

ราคา/อนั          

 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณป์ระปา) 

 หมายเหตุ 

แป๊ปลด(แสตนเลส) 

ขนาด-นิ� ว ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2 ½" 3" 4" 

ราคา/อนั          

 

 

สินคา้ / Product. 
(อุปกรณป์ระปาแสตนเลส) 

 หมายเหตุ 

แป๊ปป่องกลาง (แสตนเลส) 
ขนาด-นิ� ว ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2 ½" 3" 4" 

ราคา/อนั          
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*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/����  

ส่วนลด............ 
 
 

 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณเ์บ็ดเตล็ด)  

ฟุตวาลว์ยูนิเวอรเ์ซลทองเหลือง 

รายละเอียด/รุ่น ราคา หมายเหตุ 

ฟตุวาลว์ยูนิเวอรเ์ซลทองเหลือง (รงัผึ� ง) ขนาด ¾˝  (12 ตวั / กลอ่ง) 

ฟตุวาลว์ยูนิเวอรเ์ซลทองเหลือง (รงัผึ� ง) ขนาด 1˝  (12 ตวั / กลอ่ง) 

ฟตุวาลว์ยูนิเวอรเ์ซลทองเหลือง (รงัผึ� ง) ขนาด 1 ¼˝  (6 ตวั / กลอ่ง) 

ฟตุวาลว์ยูนิเวอรเ์ซลทองเหลือง (รงัผึ� ง) ขนาด 1 ½˝  (6 ตวั / กลอ่ง) 

ฟตุวาลว์ยูนิเวอรเ์ซลทองเหลือง (รงัผึ� ง) ขนาด 2˝  (6 ตวั / กลอ่ง) 

ฟตุวาลว์ยูนิเวอรเ์ซลทองเหลือง (รงัผึ� ง) ขนาด 2 ½˝  (2 ตวั / กลอ่ง) 

ฟตุวาลว์ยูนิเวอรเ์ซลทองเหลือง (รงัผึ� ง) ขนาด 3˝  (2 ตวั / กลอ่ง) 

ฟตุวาลว์ยูนิเวอรเ์ซลทองเหลือง (รงัผึ� ง) ขนาด 4˝  (2 ตวั / กลอ่ง) 
 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณเ์บ็ดเตล็ด)  

ฟุตวาลว์นํ�าเตา้ ทองเหลือง 

รายละเอียด/รุ่น ราคา หมายเหตุ 

ฟตุวาลว์นํ�าเตา้ ทองเหลือง (อิตาลี) (D) ขนาด ¾˝ 

 

  

ฟตุวาลว์นํ�าเตา้ ทองเหลือง (อิตาลี) (D) ขนาด 1˝   

ฟตุวาลว์นํ�าเตา้ ทองเหลือง (อิตาลี) (D) ขนาด 1 ¼˝   

ฟตุวาลว์นํ�าเตา้ ทองเหลือง (อิตาลี) (D) ขนาด 1 ½˝   

ฟตุวาลว์นํ�าเตา้ ทองเหลือง (อิตาลี) (D) ขนาด 2˝   

ฟตุวาลว์นํ�าเตา้ ทองเหลือง (อิตาลี) (D) ขนาด 2 ½˝   

ฟตุวาลว์นํ�าเตา้ ทองเหลือง (อิตาลี) (D) ขนาด 3˝   

ฟตุวาลว์นํ�าเตา้ ทองเหลือง (อิตาลี) (D) ขนาด 4˝   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50  

 

ส่วนลด............ 

*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/2561  

 

 

 

 

 

 

*ขา้งตวัเมีย 
สินคา้ / Product. 

(อุปกรณเ์บ็ดเตล็ด) 

*ครบชุด 

ขอ้ต่อลดหยูาว ขอ้ต่อหยูาว 

รายละเอียด/รุ่น ราคา หมายเหตุ 

ขอ้ต่อลดหูยาว (ขา้งตวัเมีย) ทองเหลือง ขนาด 2˝× 1˝ 

 

  

ขอ้ต่อลดหูยาว (ขา้งตวัเมีย) ทองเหลือง ขนาด 2˝× 1 ½˝   

ขอ้ต่อลดหูยาว (ขา้งตวัเมีย) ทองเหลือง ขนาด 2˝× 1 ¼˝   

ขอ้ต่อลดหูยาว (ขา้งตวัเมีย) ทองเหลือง ขนาด 3˝× 2˝   

ขอ้ต่อหูยาว (ขา้งตวัเมีย) ทองเหลือง ขนาด 1 ½˝   

ขอ้ต่อหูยาว (ขา้งตวัเมีย) ทองเหลือง ขนาด 2˝   

ขอ้ต่อหูยาว (ขา้งตวัเมีย) ทองเหลือง ขนาด 2 ½˝   

ขอ้ต่อหูยาว (ขา้งตวัเมีย) ทองเหลือง ขนาด 3˝   

ขอ้ต่อหูยาว (ขา้งตวัเมีย) ทองเหลือง ขนาด 4˝   

ขอ้ต่อหูยาว (ครบชุด) ทองเหลือง ขนาด 1 ½˝   

ขอ้ต่อหูยาว (ครบชุด) ทองเหลือง ขนาด 2˝   

ขอ้ต่อหูยาว (ครบชุด) ทองเหลือง ขนาด 2 ½˝   

ขอ้ต่อหูยาว (ครบชุด) ทองเหลือง ขนาด 3˝   

ขอ้ต่อหูยาว (ครบชุด) ทองเหลือง ขนาด 4˝   
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*ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 09/05/����  

ส่วนลด............ 
 

 

 

สินคา้ / Product. 

(อุปกรณเ์บ็ดเตล็ด)  

ปั�มหาง 

รายละเอียด/รุ่น ราคา หมายเหตุ 

  ปั�มหาง ขนาด 1 ½˝ครบชุด 

  (หอยโข่ง 1 ½˝+ตลบัจารบี 2 × ¼˝ (�อนั) + แป๊ปลด 1 ½˝ )  
  

ปั�มหาง ขนาด 2˝ ครบชุด 

(หอยโข่ง 2˝ +ตลบัจารบี 2 × ¼˝ (�อนั) + แป๊ปลด 2˝) 
  

ปั�มหาง ขนาด 3˝  

(หอยโข่ง 3˝+ ตลบัจารบี (2 × ¼˝�อนั) (3 × ¼˝�อนั)  + ดา้ม 3 -4˝) 
  

ปั�มหาง ขนาด 4˝  

(หอยโข่ง 4˝+ ตลบัจารบี (2 × ¼˝�อนั) (3 × ¼˝�อนั)  + ดา้ม 3 -4˝) 
  

ปั�มหาง ขนาด 4˝ ทรงมะละกอ  

(หอยโข่ง 4˝ ทรงมะละกอ + ตลบัจารบี (2 × ¼˝�อนั)3 × ¼˝�อนั) + ดา้ม3 -4˝)  
  

ปั�มหาง ขนาด 5˝  

(หอยโข่ง 5˝+ ตลบัจารบี 3 × ¼˝(�อนั)  + ดา้ม 5˝แกนใน �/�˝) 
  

ปั�มหาง ขนาด 6˝  

(หอยโข่ง 6˝+ ตลบัจารบี 3 × ¼˝(�อนั)  + ดา้ม 6˝แกนใน ¾˝) 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


