
Product Code 
 

๑. กรณี ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดร้อนท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ ชั้นมำตรฐำน JIS G 3101 ชั้น
คุณภำพ SS400  

ตัวอย่ำงกำรส ำแดงให้ระบุว่ำ ชั้นมาตรฐาน  JIS G 3101 ชั้นคุณภาพ SS400  
 
๒. กรณี ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ ชั้นมำตรฐำน JIS G 

3112 ชั้นคุณภำพ SD490  
ตัวอย่ำงกำรส ำแดงให้ระบุว่ำ ชั้นมาตรฐาน JIS G 3112 ชั้นคุณภาพ SD490  
 
๓. กรณี ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณรีดร้อน หน้ำตัดรูปตัว H ชั้นมำตรฐำน JIS G3101 ชั้น

คุณภำพ SS400  
ตัวอย่ำงกำรส ำแดงให้ระบุว่ำ ชั้นมาตรฐาน JIS G3101 ชั้นคุณภาพ SS400  
 
๔. กรณี ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ชนิดท่อส่งน้ ำมัน ท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ ชั้น

มำตรฐำน API 5L (PSL1) ชั้นคุณภำพ X60  
ตัวอย่ำงกำรส ำแดงให้ระบุว่ำ ชั้นมาตรฐาน API 5L (PSL1) ชั้นคุณภาพ X60 

 
Product Attribute 1 
 

๑. กรณี ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดร้อนท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ ไม่เจือ ขนำด 12*1,219*COILS ผ่ำนกำร
กัดล้ำงและเคลือบน้ ำมัน  

ตัวอย่ำงกำรส ำแดงให้ระบุว่ำ ขนาด 12*1,219*COILS มิลลิเมตร ผ่านการกัดล้างและเคลือบ
น้้ามัน (PICKLED AND OILED) 

 
 ๒. กรณี ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ ขนำด 32 มิลลิเมตร 
ยำว 1,200 มิลลิเมตร  

ตัวอย่ำงกำรส ำแดงให้ระบุว่ำ ขนาด 32 มิลลิเมตร ยาว 1,200 มิลลิเมตร 
 

๓. กรณี ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณรีดร้อนหน้ำตัดรูปตัว H ขนำด 125*125 MM (6.5*9*10 
MM) ยำว 1,200 มิลลิเมตร  

ตัวอย่ำงกำรส ำแดงให้ระบุว่ำ หน้าตัดรูปตัว H ขนาด 125*125 มิลลิเมตร (6.5*9*10 มิลลิเมตร) 
ยาว 1,200 มิลลิเมตร           

 
๔. กรณี ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดเย็น ท ำด้วยเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม ขนำด 0.3*1,219*COILS ผ่ำนกำร

ตกแต่งผิวระดับ 2B  
ตัวอย่ำงกำรส ำแดงให้ระบุว่ำ ขนาด 0.3*1,219*COILS มิลลิเมตร ผ่านการตกแต่งผิวระดับ 2B 

(SURFACE TREATMENT: 2B) 



๕. กรณี ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ชนิดท่อส่งน้ ำมัน ท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ ชั้น
มำตรฐำน API 5L (PSL1) ชั้นคุณภำพ X60 ขนำด OD 4.500 (INCHED 0.237*SCHEDULE NUMBER 40) 
ยำว 12 เมตร  

ตัวอย่ำงกำรส ำแดงให้ระบุว่ำ ขนาด OD 4.500 (INCHED 0.237*SCHEDULE NUMBER 40) 
ยาว 1,200 มิลลิเมตร เป็นต้น 
 
 
Thai Description 
 
 ๑. กรณี ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดร้อนท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ  
  ตัวอย่ำงกำรส ำแดง ภำษำไทย ให้ระบุ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดร้อนท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ  
 
 ๒. กรณี ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ  
  ตัวอย่ำงกำรส ำแดง ภำษำไทย ให้ระบุ ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ท ำด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้ำไม่เจือ 
 
 ๓. กรณี ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณรีดร้อน หน้ำตัดรูปตัว H ท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ  
  ตัวอย่ำงกำรส ำแดง ภำษำไทย ให้ระบุ ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณรีดร้อน หน้ำตัดรูปตัว 
H ท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ 
 
 ๔. กรณี ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดเย็น ท ำด้วยเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม  
  ตัวอย่ำงกำรส ำแดง ภำษำไทย ให้ระบุ ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดเย็น ท ำด้วยเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม  
 
 ๕. กรณี ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ชนิดท่อส่งน  ำมัน  
  ตัวอย่ำงกำรส ำแดง ภำษำไทย ให้ระบุ ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ชนิดท่อส่งน  ำมัน 
 
English Description  
 
 ๑. กรณี ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดร้อนท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ 
  ตัวอย่ำงกำรส ำแดง ภำษำอังกฤษ ให้ระบุ HOT ROLLED NON-ALLOYED STEEL SHEET IN COILS 
 
 ๒. กรณี ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ   
  ตัวอย่ำงกำรส ำแดง ภำษำอังกฤษ ให้ระบุ HOT ROLLED NON-ALLOYED STEEL 
DEFORMED BAR  
 
 ๓. กรณ ีผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณรีดร้อน หน้ำตัดรูปตัว H ท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ  
  ตัวอย่ำงกำรส ำแดง ภำษำอังกฤษ ให้ระบุ HOT ROLLED NON-ALLOYED STEEL 
SECTION: H-BEAM  



 
 ๔. กรณี ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดเย็น ท ำด้วยเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม 
  ตัวอย่ำงกำรส ำแดง ภำษำอังกฤษ ให้ระบุ COLD ROLLED STAINLESS STEEL SHEET IN COILS  
 
 ๕. กรณี ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ชนิดท่อส่งน  ำมัน 
  ตัวอย่ำงกำรส ำแดง ภำษำอังกฤษ ให้ระบุ SEAMLESS, LINEPIPE OF A KIND USED FOR 
OIL PIPELINES  

 
 

---------------------------------------- 
 

 


