


บริการหลังการขาย

ส่งสินค้าตัวอย่างฟรี

9 เหตุผลที่ควรเลือก อิฐแดง2009

มากประสบการณ์

       เราใหบริการใหคำปรึกษาในการเลือก
ใชสินคา จำนวนการใชงานที่เหมาะสม 
รวมไปถึงวิธีการใชงานเบ้ืองตน และบริการ
ถอดแบบพื้นที่การใชงานโดยสถาปนิก 
ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม

        Our team will be able to 
recommend the most suitable 
products for your projects.

       我们的团队为您的项目建设
精准的推荐  帮您挑选最适宜的
建筑材料

      ในกรณีที่สินคาเกิดการเสียหาย
ระหวางการขนสงเราพรอมเคลมสินคา
ใหมใหคุณ

     In the even that the products
are damaged during transit, we 
offer free exchanges; just contact 
our sales representative.
 
       万一产品在运输途中损坏
或一旦您已经收到后损坏   您
可以联系我们的销售专业人员
来免费兑换

      สินคามีรูปแบบการเเพคพาเลท
และบริการจัดเรียงสินคาท่ีงายตอการ
นับจำนวนและสะดวกตอการใชงาน

     We will deliver all the products 
with packing pallets without any 
additional charges, which makes 
counting and usage much more 
convenient.   

       我们有包装托盘服务   不需
要手动升降    便于计数和使用 

     ติดตามผลการใชงานพรอมรับฟง
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริการ
ใหดียิ่งขึ้น

     We offer you a wide range 
of after-sales services to ensure 
our top-quality products have met 
your standards. We put our heart 
in every project we undertake, so 
that we can build a beautiful and 
built-to-last home for you.

        我们为您提供广泛的售后
服务和支持   为您确保高质量标
准   我们会把身心投入到每一
个项目中去   去建造你美丽的
家园    让您的建筑坚固永久 

      เพื่อใหคุณไดสัมผัสกับสินคาจริง
กอนตัดสินใจเลือกซ้ือสินคากับเรา

      We offer samples for you to 
see and feel before deciding on 
your order.
 
        我们会提供配送样品    为了您决
定购买之前可以亲自体验真正的产品

    เรามีบริการจัดสงสินคาท่ัวประเทศ 
โดยไมมีขั้นต่ำ และการวางแผนการ
จัดสงเพื่อใหสินคาถึงหนางานตาม
เวลาที่กำหนด

     We offer nationwide delivery 
with different transportation 
options, so that we can deliver your 
products on time.

        我们提供多种运输方式的
送货上门服务   以保证您尽快收
到货物

       จัดจำหนายสินคานานกวา 30 ป ไดรับ
ความไววางใจจากลูกคาที่หลากหลายกวา 
5,000 ราย

       Trusted among a diversified 
portfolio of clients for over 30 years; 
from private customers to large 
companies

         30年的经验让我们得到许多
的信任；从私人顾客到大企业 。

         มีสินคากลุมอิฐแดง กระเบื้องดินเผา
และอื่น ๆ มากกวา 500 รายการเพื่อใหคุณ
เลือกสรรไดในที่เดียว

       There are over 500 products for 
you to choose.

           我们有 500 多种产品供您选择
   

      เราคัดสรรสินคาจากโรงงานผลิตที่
หลากหลายผานการตรวจสอบจากฝาย
ควบคุมคุณภาพเบื้องตนเพื่อใหคุณไดรับ
สินคาท่ีดีมีมาตรฐาน

        Our Quality Control Team will 
inspect the quality of the product 
from a wide range of quality factories 
with a standardized production 
process that ensures you get the best 
products.

         为了让您获得符合标准的优质产
品    我们质量控制部门会从各种标准
工厂中选择产品

สินค้าหลากหลาย

รูปแบบการจัดส่ง รับประกันสินค้าจัดส่งทั่วไทย

การบริการ

สินค้าคุณภาพดี
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อิฐแดงก่อโชว์

อิฐทนไฟ

 Decorative Bricks 展示砖 

กระเบ้ืองดินเผา
มุงหลังคา

Terracotta Roof Tiles 赤陶砖

 กระเบ้ืองดินเผา
ปพ้ืูน แปะผนัง

Terracotta Tiles 赤陶砖
Fire Bricks  耐火砖

ศิลาแลง
Laterite Bricks

红土砖 水泥砖
水泥管 , 预制混凝土板

อิฐบล็อก ท่อคอนกรีต บ่อพัก
และพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปConcrete Blocks

อิฐแดง ก่อฉาบ
Red Bricks 红砖

อิฐแดงโบราณ
Traditional Bricks 传统砖 

Concrete Pipes,Prestressed Concrete Slabs

ประเภทสินค้า
Categories 产品目录

1 2 3

4

7 8 9

5 6



อิฐแดงก่อฉาบ วัสดุก่อยอดนิยมใช้ในงานก่อสร้าง มีความแข็งแกร่ง ทนทาน ผลิตจากดินเหนียวปนทราย มีท้ังแบบทํามือ 

และผลิตจากเคร่ืองจักร ปัจจุบันอิฐแดงถูกพัฒนาให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับการใช้งานท่ีแตกต่างได้มากข้ึน 

ท้ังอิฐแดงชนิดรู (กลวง) เช่น อิฐแดง 2 รู ไปจนถึง อิฐแดง 8 รู ท่ีช่วยระบายอากาศ และลดการรับน้ําหนักของโครงสร้าง 

นอกจากน้ียังมี อิฐแดงชนิดตัน เช่น อิฐแดงตันมือ, อิฐแดงตันเคร่ือง และอิฐแดง มอก.77-2545 ซ่ึงมีมาตรฐานตามท่ี

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด เหมาะกับงานก่อสร้างงานโครงการ หน่วยงานราชการ สร้างโรงพยาบาล 

สถานศึกษา ท่ีต้องการความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ

อิฐแดง 4 ช่อง มอก.153-2540
ขนาด 6.5x11x25 ซม.
ใช้ 30 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงตัน มอก.77-2545
ขนาด 4x6.5x14 ซม.
ใช้ 120 ก้อน / ตรม.

  อิฐแดง 4 รู 
ขนาด 5x6x15 ซม.
ใช้ 95 ก้อน / ตรม.

 อิฐแดง 3 รู
ขนาด 6x10x19 ซม.
ใช้ 37 ก้อน / ตรม.

 อิฐแดง 3 รู
ขนาด 6.5x10.5x21.5 ซม.

ใช้ 34 ก้อน / ตรม.

 อิฐแดง 4 ช่อง
ขนาด 6.5x11x25 ซม.
ใช้ 30 ก้อน / ตรม.

  อิฐแดง 8 รู
ขนาด 6x12.5x23 ซม.
ใช้ 30 ก้อน / ตรม.

อิฐแดง 4 รูใหญ่
ขนาด 6x6x15 ซม.
ใช้ 80 ก้อน / ตรม.

อิฐแดง 2 รู 
ขนาด 3x6x14  ซม.
ใช้ 140 ก้อน / ตรม.

อิฐแดง 2 รูใหญ่
ขนาด 5x6x15 ซม.
ใช้ 95 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงตันมือ
ขนาด 3x6x14 ซม.
ใช้ 140 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงตันเคร่ือง 
ขนาด 2.8x6x14 ซม.
ใช้ 140 ก้อน / ตรม.

อิฐแดง 2 รูพิเศษ
ขนาด 4x6.5x16 ซม.
ใช้ 105 ก้อน / ตรม.

อิฐแดง ก่อฉาบ
Red Bricks 红砖

101 102 103 104

105 106

111 112

113

109

107 108

108S



บ้านลูกค้า
จ.เพชรบูรณ์

รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟา้หลวง
จ.เชียงราย

โครงการลิตเต้ิลเฮาส์ พีแคน ปลวกแดง
จ.ระยอง
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อิฐแดงโบราณ
Traditional Bricks 传统砖

คุณสมบัติ และผิวสัมผัสของอิฐแดงโบราณท้ัง 3 ชนิด

อิฐแดงโบราณ ต้นกําเนิดของอิฐแดง ทําด้วยมือ ใช้งานมายาวนานกว่า 600 ปี ในอดีตนิยมใช้ในการก่อสร้างวัดวาอาราม 

และซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน ปัจจุบันอิฐแดงโบราณเป็นวัสดุยอดนิยมในการนําไปใช้ตกแต่งผนังตามสไตล์ต่าง ๆ 

เพ่ือความสวยงาม ด้วยสี และผิวสัมผัสท่ีเป็นเอกลักษณ์ ซ่ึงสามารถแยกอิฐแดงโบราณได้ 3 ชนิด ดังน้ี

อิฐแดงโบราณ เผาฟนื 04
ขนาด 5x20x20 ซม.

ใช้ 80/25 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงโบราณ เผาฟนื แปะผนัง 
ขนาด 1x6x16 ซม.
ใช้ 84 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงโบราณ เผาฟนื
ขนาด 5x5x20 ซม.

ใช้ 80/100 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงโบราณ เผาฟนื แปะผนัง
ขนาด 2.5x7x23 ซม.
ใช้ 52 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงโบราณ เผาฟนื
ขนาด 4x7x21 ซม.

ใช้ 91/86 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงโบราณ เผาฟนื 01
ขนาด 5x10x20 ซม.

ใช้ 80/50 ก้อน / ตรม.

 อิฐแดงโบราณ เผาฟนื 02 
ขนาด 5x15x30 ซม.

ใช้ 54/23 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงโบราณ เผาฟนื 03
ขนาด 5x10x30 ซม.

ใช้ 54/23 ก้อน / ตรม.

1. เผาฟนื ผลิตจากดินเหนียวล้วน รีดผ่านเคร่ือง และตัดให้ได้ขนาด เผาฟนืด้วยอุณหภูมิสูง 900-1,000 องศาเซลเซียส

ผิวสัมผัสจึงค่อนข้างเรียบ และแข็งแกร่งกว่าอิฐแดงโบราณเผาแกลบ สามารถนําไปตกแต่งได้ท้ังภายนอกและ

ภายใน หลากหลายสไตล์ เช่น สไตล์ลอฟท์ สไตล์คันทรี สไตล์โมเดิร์น หรือนําไปปูพ้ืนทางเดินในสวน เป็นต้น

221 222 223 224

225 242241226

* สามารถส่ังผลิตขนาดพิเศษได้

เผาท่ีอุณหภูมิ

ดูดซึมน้ํา

แข็งแกร่ง

เผาท่ีอุณหภูมิ

ดูดซึมน้ํา

แข็งแกร่ง

เผาท่ีอุณหภูมิ

ดูดซึมน้ํา

แข็งแกร่ง

600 – 700 cํ900-1,000 cํ

ต่ํา กลาง

900-1,000 cํ

กลาง

ปานกลางสูงมาก สูง

1. เผาฟนื
(ผิวค่อนข้างเรียบ)

2. เผาแกลบ
(ผิวหยาบ)

3. เผาฟนื ผิวหยาบ
(ผิวค่อนข้างหยาบ)
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บ้านลูกค้า
จ.นครราชสีมา

บ้านไร่ธีระวงศ์
จ.นครราชสีมา

อุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพระยานคร
จ.นครศรีธรรมราช
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อิฐแดงโบราณ
Traditional Bricks 传统砖

2. เผาแกลบ ผิวขรุขระ สีสันไม่สม่ําเสมอกันท้ังก้อน จากการผสมแกลบในเน้ือดิน เม่ือนําไปเผาในอุณหภูมิ 600 – 700 

องศาเซลเซียส แกลบจะถูกเผาไหม้ ทําให้ผิวไม่เรียบ เป็นเอกลักษณ์ และเสน่ห์ของอิฐแดงโบราณ ท่ีหลายคนช่ืนชอบ 

นิยมนําไปตกแต่งบ้าน ร้านอาหาร หรือก่อสร้างสถาปัตยกรรม รวมถึงซ่อมแซมโบราณสถาน

 
อิฐแดงโบราณ เผาแกลบ 01

ขนาด 5X10X20 ซม.
ใช้ 80/50 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงโบราณ เผาแกลบ 04 
ขนาด 5x20x20 ซม.

ใช้ 80/25 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงโบราณ เผาแกลบ 05
ขนาด 5x5x20 ซม.

ใช้ 80/100 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงโบราณ เผาแกลบ 06
ขนาด 4x7x21 ซม.

ใช้ 91/68 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงโบราณ เผาแกลบ 02
ขนาด 5x15x30 ซม.

ใช้ 54/23 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงโบราณ เผาแกลบ 03
ขนาด 5x10x30 ซม.

ใช้ 54/34 ก้อน / ตรม.

201 202 203 204

205 206

อิฐแดงโบราณ 
เผาฟนืผิวหยาบ 01

ขนาด 5X10X20 ซม.
ใช้ 80/50 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงโบราณ
เผาฟนืผิวหยาบ 

ขนาด 4x7x17 ซม.
ใช้ 70 ก้อน / ตรม.

 อิฐแดงโบราณ
เผาฟนืผิวหยาบ 02

ขนาด 5X15X30 ซม.
ใช้ 54/23 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงโบราณ
เผาฟนืผิวหยาบ 03

ขนาด 5X10X30 ซม.
ใช้ 54/34 ก้อน / ตรม.

3. เผาฟนืผิวหยาบ ผิวสัมผัสคล้ายอิฐแดงโบราณเผาแกลบ จากการผสมแกลบในเน้ือดิน แต่นําไปเผาในเตาฟนื 

จึงมีความแข็งแกร่งมากกว่า เหมาะสําหรับผู้ท่ีต้องการอิฐตกแต่งท่ีแข็งแกร่ง แต่มีผิวสัมผัสท่ีไม่เรียบเนียนจนเกินไป 

232231 234233

* สามารถส่ังผลิตขนาดพิเศษได้

* สามารถส่ังผลิตขนาดพิเศษได้
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ร้านกาแฟเว้ยเฮ้ย
จ.นครปฐม

โครงการโลกของช้าง (Elephant World)
จ.สุรินทร์

ASH Khaoyai
จ.นครราชสีมา

Designer : Bangkok Project Studio



อิฐแดงก่อโชว์เรียบ 
ขนาด 5X6X16 ซม.
ใช้ 100 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงก่อโชว์/ปูพ้ืน 01 
ขนาด 5x10x20 ซม.

ใช้ 80/50 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงหนาก่อโชว์ 01 
ขนาด 5.5X7.5X18 ซม.

ใช้ 75 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงหนาก่อโชว์ 02 
ขนาด 7x11x23 ซม.
ใช้ 50 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงก่อโชว์/ปูพ้ืน 02 
ขนาด 5x15x30 ซม.

ใช้ 54/23 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงก่อโชว์ 03
 ขนาด 5x10x23 ซม.

ใช้ 70/22 ก้อน / ตรม.
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อิฐแดงก่อโชว์
Decorative Bricks 展示砖 

307301

308

310

309

311

อิฐแดงก่อโชว์ลายการบิน 
ขนาด 5X6X16 ซม.
ใช้ 100 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงก่อโชว์ลายมะลิ 
ขนาด 5X6X16 ซม.
ใช้ 100 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงก่อโชว์ลายบานช่ืน 
ขนาด 5X6X16 ซม.
ใช้ 100 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงก่อโชว์ลายดาว
ขนาด 5X6X16 ซม.
ใช้ 100 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงก่อโชว์ลายเอส 
ขนาด 5X6X16 ซม.
ใช้ 100 ก้อน / ตรม.

302 303

305304

306

ใช้สําหรับตกแต่ง ก่อโชว์ผนังโดยเฉพาะ มีความเรียบเนียนเป็นพิเศษ สีสวยสม่ําเสมอกันท้ังก้อน และแข็งแกร่งหนาแน่น 

จากการผลิตด้วยเคร่ืองจักร นิยมใช้ในการตกแต่งบ้าน คาเฟ ่ร้านอาหาร โรงแรม และรีสอร์ท 

เผาท่ีอุณหภูมิ

ดูดซึมน้ํา

แข็งแกร่ง

เผาท่ีอุณหภูมิ

ดูดซึมน้ํา

แข็งแกร่ง

เผาท่ีอุณหภูมิ

ดูดซึมน้ํา

แข็งแกร่ง

800 – 1,000 cํ

กลาง

800-1,000 cํ

กลาง

800-1,000 cํ

ต่ํา

สูงสูง สูงมาก

1. อิฐแดงก่อโชว์เรียบ 2. อิฐแดงก่อโชว์ลาย 3. อิฐแดงก่อโชว์ เกรด A

คุณสมบัติ และผิวสัมผัสอิฐแดงก่อโชว์ท้ัง 4 ชนิด

เผาท่ีอุณหภูมิ

ดูดซึมน้ํา

แข็งแกร่ง

800-1,000 cํ

กลาง

สูง

4. อิฐแดงก่อโชว์ ผิวไม้ก๊อก

1. อิฐแดงก่อโชว์เรียบ
อิฐแดงก่อโชว์เรียบ ผิวเนียนเรียบ สีสันสวยงาม สมํา่เสมอกัน

ท้ังก้อน มีความแน่นหนา และแข็งแกร่ง

   

2. อิฐแดงก่อโชว์ลาย
มีลวดลายสวยงาม จากการป๊ัมด้วยเคร่ืองจักร เหมาะกับ

การนําไปตกแต่งสไตล์ไทยประยุกต์ หรือสไตล์ผสมผสาน
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ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณา
จ.นครราชสีมา

Platinum Hotel Pluak Daeng
จ.ระยอง

Platinum Hotel Pluak Daeng 
จ.ระยอง



อิฐแดงก่อโชว์ ผิวไม้ก๊อก 
ขนาด 5x10x20 ซม.

ใช้ 85/50 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงก่อโชว์ ผิวไม้ก๊อก 
ขนาด 4x10x10 ซม.
ใช้ 100 ก้อน / ตรม.

4. อิฐแดงก่อโชว์ ผิวไม้ก๊อก 

อิฐแดงก่อโชว์ผิวใหม่ ผิวไม้ก๊อก ผิวก่ึงหยาบ ก่ึงเรียบ 

เน้ือแน่นคุณภาพ แข็งแกร่งเหมือนเดิม เพ่ิมเติมคือ

ความแปลกใหม่ เหมาะกับการนําไปตกแต่งผนังท่ีไม่ซ้ําใคร

351 352

อิฐแดงก่อโชว์ ผิวไม้ก๊อก 
ขนาด 4x5x20 ซม.
ใช้ 100 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงก่อโชว์ ผิวไม้ก๊อก 
ขนาด 2x15x30 ซม.
ใช้ 23 ก้อน / ตรม.

353 354

อิฐแดงก่อโชว์เรียบ 
ขนาด 4x7x30 ซม.

(เกรด A)
ใช้ 85 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงก่อโชว์ 
ขนาด 4x7x18 ซม.

(เกรด A)
ใช้ 106 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงก่อโชว์เรียบ 
ขนาด 4x6x15 ซม.

(เกรด A)
ใช้ 90 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงก่อโชว์เรียบ 
ขนาด 4.5x4.5x30 ซม.

(เกรด A)
ใช้ 59 ก้อน / ตรม.

09

อิฐแดงก่อโชว์
Decorative Bricks 展示砖 

343 344

315312

342341

อิฐแดงก่อโชว์ มอก.77-2545 
ขนาด 4x6.5x14 ซม.
ใช้ 120 ก้อน / ตรม.

อิฐแดงก่อโชว์ 
ขนาด 4x7x17 ซม.
ใช้ 70 ก้อน / ตรม.

3. อิฐแดงก่อโชว์ เกรด A 
มีผิวสัมผัสท่ีเรียบเนียน เน้ือด้านในหนาแน่น แข็งแกร่ง รูปทรง 

ได้เหล่ียมมุม นําไปใช้ได้ท้ังงานปูพ้ืน และงานก่อตกแต่งผนัง 

นอกจากน้ียังมี อิฐแดงก่อโชว์ มอก. ท่ีมีความแข็งแกร่ง 

และผิวเรียบเนียนเป็นพิเศษ

   

อิฐแดงก่อโชว์ ผิวไม้ก๊อก 
ขนาด 2x20x20 ซม.

ใช้ - ก้อน / ตรม.

อิฐแดงก่อโชว์ ผิวไม้ก๊อก 
ขนาด 4x15x30 ซม.

ใช้ 60/23 ก้อน / ตรม.

355 356
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โชคดีคาเฟ่
จ.ขอนเเก่น

26 Tuesday Cafe in Garden 
จ.สระบุรี

เซ็กซ่ี คาว ไพร์ม สเต็ก แอนด์ ซีฟูด้
กรุงเทพฯ



มีลวดลายแบบไทย ๆ นิยมใช้กันมาอย่างยาวนาน มีท้ังกระเบ้ืองเกล็ดปลา กระเบ้ืองสุโขทัย ท่ีนิยมใช้ในการมุงหลังคาวัด 

หรือบ้านทรงไทย กระเบ้ืองหม่อม และกระเบ้ืองว่าว นิยมมุงหลังคา โรงแรม รีสอร์ท มีหลากหลายสีสันให้เลือกใช้ เช่น 

เคลือบสีเขียว สีเหลือง สีแดง สีน้ําตาล สีน้ําเงิน หรือสีอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถส่ังผลิตได้ตามความต้องการ ปัจจุบันกระเบ้ืองดิน

เผามุงหลังคาถูกนํามาประยุกต์ใช้กับสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรม รีสอร์ท ท่ีพักท่ีต้องการตกแต่งสไตล์ร่วมสมัย

   

กระเบ้ืองเกล็ดปลา 
ขนาด 1X14X25 ซม.
ใช้ 100 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองสุโขทัย 
ขนาด 1.3X17X27 ซม.
ใช้ 60 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองว่าว 
ขนาด 2X23X29 ซม.
ใช้ 35 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองหม่อมเล็ก 
ขนาด 1X12X18 ซม.
ใช้ 120 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองหม่อมกลาง
ขนาด 1X12X22 ซม.
ใช้ 110 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองหม่อมใหญ่ 
ขนาด 1.3x15.5x27.5 ซม.

ใช้ 60 แผ่น / ตรม.

ไมเคลือบ
สีแดง
สีเขียว
สีเหลือง
สีพิเศษ

ไมเคลือบ
สีแดง
สีเขียว
สีเหลือง
สีพิเศษ

ไมเคลือบ
สีแดง
สีเขียว
สีเหลือง
สีพิเศษ

ไมเคลือบ
สีแดง
สีเขียว
สีเหลือง
สีพิเศษ

ไมเคลือบ
สีแดง
สีเขียว
สีเหลือง
สีพิเศษ

ไมเคลือบ
สีแดง
สีเขียว
สีเหลือง
สีพิเศษ

11

กระเบ้ืองดินเผา มุงหลังคา
Terracotta Roof Tiles 赤陶砖

411401 421

441

431

451

พิเศษ คือ สีน้ําเงิน สีเทา สีขาว และสีแดงธงชาติ
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วัดศรีเมือง
จ.นครนายก

วัดไม้รวก
จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดโพธ์ิสว่าง
จ.เพชรบูรณ์
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กระเบ้ืองดินเผาปูพ้ืน แปะผนัง
Terracotta Tiles 赤陶砖

สี และของกระเบ้ืองดินเผาท้ัง 4 ชนิด

กระเบ้ืองดินเผาแผ่นบาง คุณภาพดี มีสีสม่ําเสมอกันท้ังแผ่น และผิวสัมผัสท่ีเนียนเรียบ ด้วยการผลิตจากเคร่ืองจักร 

จึงสามารถควบคุมคุณภาพได้ดี ข้อดีคือทําให้ผนัง หรือพ้ืนมีความเย็น ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟา้ และสามารถนําไปตกแต่ง

ได้หลากหลายสไตล์เหมือนกับอิฐแดง ใช้งานได้ท้ังภายใน และภายนอกตัวอาคาร นอกจากน้ีกระเบ้ืองดินเผาแปะผนังยังสามารถ

นําไปทําผนังอิฐแดงก่อโชว์ ในกรณีท่ีฉาบผนังไปแล้ว หรือมีผนังเก่า อย่างผนังไม้ ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อกได้

กระเบ้ืองดินเผาธรรมชาติ
สีไม่เสมอ

กระเบ้ืองดินเผา (เกรด A)
สีเสมอ, แข็งแกร่ง

กระเบ้ืองดินเผา (นําเข้า)
สีเสมอ, กันซึม

แข็งแกร่ง, มี มอก.

กระเบ้ืองดินเผาสีพิเศษ
สีพวงแสด, สีมันปู

สีกลีบบัว

1. กระเบ้ืองดินเผาสีธรรมชาติ

2 .กระเบ้ืองดินเผาเกรด A

กระเบ้ืองแปะผนัง 
ขนาด 1X5X15 ซม.
ใช้ 120 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองแปะผนัง 
ขนาด 1X6X16 ซม.
ใช้ 100 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองแปะผนัง 
ขนาด 1X7X23 ซม.
ใช้ 57 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองแปะผนัง 
ขนาด 1X10X20 ซม.
ใช้ 47 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองแปะผนัง 
ขนาด 1x10x10 ซม.
ใช้ 91 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองปูพ้ืน 
ขนาด 1X15X15 ซม.
ใช้ 42 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองปูพ้ืน 
ขนาด 1X20X20 ซม.
ใช้ 25 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองแปะผนัง 
ขนาด 1x5x20 ซม.
ใช้ 90 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองปูพ้ืน 
ขนาด 1x30x30 ซม.
ใช้ 11 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองปูพ้ืน 6 เหล่ียม 
ขนาด 1x15x15 ซม.
ใช้ 40 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองปูพ้ืน 6 เหล่ียมใหญ่ 
ขนาด 1.5x16x16 ซม.
ใช้ 35 แผ่น / ตรม.

502501 503

505

504

506

521 522 531

523 532

ขนาดอ่ืน ๆ สามารถ
สอบถามเพ่ิมเติมได้
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โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

โครงการศิรินครสแควร์
จ.นครศรีธรรมราช

โครงการ Britloft Kaset-Phahol
กรุงเทพฯ



กระเบ้ืองปูพ้ืน 
ขนาด 1x15x15 ซม.
ใช้ 40 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองแปะผนัง 
ขนาด 1x6x24 ซม.
ใช้  70 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองแปะผนัง 
ขนาด 1x10x20 ซม.
ใช้ 48 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองแปะผนัง 
ขนาด 1x10x10 ซม.
ใช้ 91 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองแปะผนัง 
ขนาด 1x6x16 ซม.
ใช้ 100 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองปูพ้ืน 
ขนาด 1x30x30 ซม.
ใช้ 11 แผ่น / ตรม.

กระเบ้ืองปูพ้ืน 
ขนาด 1x20x20 ซม.
ใช้ 24 แผ่น / ตรม.

15

กระเบ้ืองดินเผาปูพ้ืน แปะผนัง
Terracotta Tiles 赤陶砖

3.กระเบื้องดินเผานําเข้า กระเบ้ืองดินเผาเกรดพรีเม่ียม นําเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพดี มีมอก. (2508-2555) 

ผิวเรียบเนียน สีสม่ําเสมอกันท้ังแผ่น และมีสารเคลือบการซึมน้ํามาในตัว ช่วยป้องกันความช้ืน เช้ือรา และตะไคร่น้ํา เหมาะกับ

งานตกแต่งผนัง ปูพ้ืน และทําผนังอิฐแดงก่อโชว์บนผนังท่ีฉาบปูนแล้วได้

4.กระเบ้ืองดินเผาสีพิเศษ กระเบ้ืองดินเผาปูพ้ืน กระเบ้ืองดินเผาแปะผนัง มาพร้อมกับสีใหม่ สีพวงแสด สีกลีบบัว 
และสีมันปู มีหลากหลายขนาด และหลายรูปทรงให้เลือกใช้ ท้ังรูปทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า และรูปทรงหกเหล่ียม

542541

544 547 548

543545

กระเบ้ืองผิวพวงแสด

กระเบ้ืองผิวกลีบบัว

กระเบ้ืองผิวมันปู

10 ซม.

20 ซม.

7 ซม.

23 ซม.

5 ซม.

20 ซม.

20 ซม.

20 ซม. 10 ซม.

10 ซม.

20 ซม.

20 ซม.

20 ซม.

20 ซม.

20 ซม.

20 ซม.

10 ซม.

20 ซม.

7 ซม.

23 ซม.

5 ซม.

20 ซม.

6 ซม.

6 ซม.

6 ซม.

6 ซม.

6 ซม.

6 ซม.

20 ซม.

20 ซม. 10 ซม.

10 ซม.

10 ซม.

20 ซม.

7 ซม.

23 ซม.

5 ซม.

20 ซม.

20 ซม.

20 ซม. 10 ซม.

10 ซม.



601 อิฐทนไฟ MOT เหล่ียม 
ขนาด 7X11X23 ซม.

602 อิฐทนไฟ MOT เส้ียว 
ขนาด 6.5X11X23 ซม.

603 อิฐทนไฟ MOT ผ่า 
ขนาด 6.5X11X23 ซม.

604 ดินทนไฟ MOT

605 ปูนทนไฟ 
MOT HM30

606 ปูนซีเมนต์ทนไฟ 
MOT CA-13

607 คอนกรีตทนไฟ
CAST 13 

Fire Bricks 耐火砖
อิฐทนไฟ

วัสดุทนไฟชนิดหน่ึง วัตถุดิบหลักคือ อลูมินา 50-52% และ ซิลิก้า 44-46% มักใช้ในการทําเตาเผาต่าง ๆ เช่น เตาเผาขยะ 

เตาเมรุ เตาพิซซ่า มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูงประมาณ 800-1,600 องศาเซลเซียส แล้วแต่ชนิดของอิฐทนไฟ นอกจาก

น้ียังมีความทนทานต่อการยุบตัวในกรณีท่ีต้องเจอกับความร้อน และสารเคมีในเวลานาน ซ่ึงมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ 

ท้ังอิฐทนไฟชนิดเหล่ียม อิฐทนไฟผ่า อิฐทนไฟเส้ียว และควรใช้ควบคู่กับปูน ดิน และคอนกรีตทนไฟท่ีเหมาะสมแต่ละรุ่น เพ่ือ

ประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึน

16

ทนไฟ 1,300 องศาเซลเซียส ทนต่อการกัดกร่อนจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน และสารเคมีได้ดี ไม่แตกร้าว หรือยุบตัวง่าย 

ใช้ในอุตสาหกรรม ท่ีมีเตาเผาในกระบวนการผลิต ผนังของ Heat Exchanger ในเตาหลอมแก้ว เตาเผาขยะ เตาเผาอะลูมิเนียม

ทนไฟ 900 องศาเซลเซียส ทนสภาพการขัดสีและกัดกร่อนจากสแลก น้ํา โลหะได้ดี นิยมนําไปใช้สร้างเตาเผาต่าง ๆ 

เช่น เตาเมรุ เตาเผาส่ิงปฏิกูล เตาเผาขยะมูลฝอยติดเช้ือ เตาพิซซ่า เตาเผาเซรามิก และผนังกันไฟ อย่างผนังโกดังสินค้า 

ผนังบันไดหนีไฟ

602601 603

606605 607604

30 HM

30 AM(W)614611

651

641

642

611 อิฐทนไฟ SK30 ST76 
อิฐตรง ขนาด 7.6X11.5X23 ซม.

614 อิฐทนไฟ SK30 SA70 อิฐกลีบส้ม 
ขนาด 7X11.5X23 ซม.

641 ปูนทนไฟ 30 AM(W) 
เม่ือท้ิงไว้จะแข็งตัว
ท่ีอุณหภูมิปกติ

642 ปูนทนไฟ 30 HM
ปูนจะแข็งตัวประสาน
อิฐให้ติดกันโดยผ่าน
การเผาอุณหภูมิสูง

651 คอนกรีตทนไฟ Cast 13
คอนกรีตจะแข็งตัวประสานอิฐ
ให้ติดกันในอุณหภูมิปกติ



ขนาดของอิฐทนไฟ รูปร่างมาตรฐาน

รูปรางของอิฐทนไฟ
ขนาดของอิฐ (มม.)เบอรอิฐ

(Brick No.)

อิฐตรง
(Straight : ST)

ST 76

ST 64
230 115

76
64

อิฐกลีบสม
(Side Arch : SA)

SA 70

SA 64

SA 50
230 115 76

70

64

50

อิฐหัวขวาน
(End Arch : EA)

EA 70

EA 64

EA 50

115230 76

70

64

50

L H a b

H

a
L

H

b
L

H

b

a

L

a

ชนิดของอิฐทนไฟ

คุณภาพ อุณหภูมิที่ใชงาน

สูงสุด  ํC

ความหนาแนน

(Kg/cm  )3

MOR

(Kg/cm  )2

CCS

(Kg/cm  )

ใชไดกับปูนทนไฟ

(MORTAR)2

SK 30 1,300 2,200 45 275
MORTAR 30 AM (W) 

MORTAR 30 HM      

SK 35 1,350 2,220 50 350
MORTAR 30 AM (W) 

MORTAR 30 HM      

SK 34 1,400 2,260 80 350

MORTAR 43 AM (W) 

MORTAR 43 AM (D) 

MORTAR 43 HM 

MORTAR 90 PM1,0001503,0601,900A 90

MORTAR 70 AM (W)

MORTAR 70 AM (D) 

MORTAR 70 HM 

450

500

530 

80

85

110

2,370

2,500

2,550

1,500

1,600

1,700

KB 50

KB 60

KB 70

MORTAR 80 PM 
700

750

120

130

2,720

2,750

1,750

1,750

BX 80

B 80

(ถุง) 

(ถัง) 

(ถุง) 

(ถัง) 

(ถุง) 

(ถัง) 

(ถุง) 

(ถัง) 

ชนิดของคอนกรีตทนไฟ

คุณภาพ อุณหภูมิที่ใชงาน

สูงสุด  ํC

ปริมาณการใชงาน

(Kg/cm  )3

MOR

(Kg/cm  )2

CCS

(Kg/cm  )
การใชงาน2

CAST 11 LW 1,100 40 7 760 ใชเปนฉนวนกันความรอน

CAST 13 1,300 380 70 2,010 ใชไดกับงานทั่วไป

CAST 13 ES 1,300 450 80 2,010 ใหความเเข็งเเรงสูงพิเศษ

CAST 13 LW 1,300 125 25 1,300 ใชเปนฉนวนกันความรอน

CAST 13 CG 1,300 380 60 2,110
ทนตอการขัดสีและการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลัน

CAST 14 1,400 380 80 2,220
ทนตอการขัดสีและการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลัน

ใชไดกับงานทั่วไปCAST 15 1,500 300 70 2,220

ใชไดกับงานทั่วไปCAST 15 1,500 300 70 2,300

ใชไดกับงานทั่วไปCAST 18 1,800 650 100 2,720

ใชเปนฉนวนกันความรอนCAST 18 LW 1,800 150 30 1,450

ใหความเเข็งเเรงสูงพิเศษCAST 15 ES 1,500 300 70 2,220

ทนตอการขัดสีและการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลัน
CAST 17 CG 1,700 350 70 2,560
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ปูนทนไฟ 30 AM(W) 
ปูนจะแข็งตัวประสาน
อิฐให้ติดกันในอุณหภูมิ
ปกติ

ปูนทนไฟ 30 HM
ปูนจะแข็งตัวประสาน
อิฐให้ติดกันโดยผ่าน
การเผาอุณหภูมิสูง

30 HM

30 AM(W)

คอนกรีตทนไฟ
คอนกรีตจะแข็งตัวประสานอิฐ

ให้ติดกันในอุณหภูมิปกติ

หมายเหตุ : สามารถส่ังชนิดต่าง ๆ 
ได้ตามท่ีท่านต้องการ

1. อุณหภูมิสูงสุดท่ีใช้งานได้ 

2. การรับน้ําหนักจากโครงสร้าง
และน้ําหนักจากการใช้เตา 
3. สภาพปฏิกิริยาภายในเตา 
4. การขัดสีจากของแข็ง ก๊าซและเปลวไฟ 
5. ปฏิกิริยาทางเคมี และ สภาพตะกรัน
หรือ SLAG ท่ีเกิดข้ึน

ข้อควรพิจารณา



Fire Bricks  耐火砖
อิฐทนไฟ

ชุดเตาเมรุชุดใหญ่

เตาเผาศพปลอดมลพิษ
(Staved Air) 
เตาเผาศพปลอดมลพิษแบบควบคุมอากาศ (Staved Air) ประสิทธิภาพสูง ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ท่ีได้รับการออกแบบ

และพัฒนาตามหลักวิศวกรรม โดยทีมวิศวกรท่ีมีระบบการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งประเภทเตาออกเป็น 3 ชนิด คือ 

ชนิดใช้น้ํามันดีเซล ชนิดแก๊ส และชนิดไฟฟา้

ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Auto Control System)

  - สวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบอัตโนมัติ สะดวกใช้งานง่าย

  - แสดงค่าความร้อนแบบตัวเลข (Digital)

  - ระบบความปลอดภัย ตัดระบบอัตโนมัติ เม่ือเปิดประตู
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ชุดเตาเมรุชุดเล็ก 
ประตูเมรุ , รถเตา , ตะแกรงเมรุ ประตูเมรุ , เรือเตา , ตะแกรงเมรุ 

ชุดเตาเมรุ อุปกรณ์มาตราฐานสําหรับทําเตาเผาศพ มีให้เลือก 2 แบบ คือ ชุดเตาเมรุชุดเล็ก และชุดเตาเมรุชุดใหญ่

ใช้ควบคู่กับอิฐทนไฟ และปูนทนไฟ เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดี 

วัดสังข์มงคล
จ.สุรินทร์



ศิลาแลง 02 
ขนาด 7.5X40X40 ซม.

ใช้ 7 ก้อน / ตรม.

ศิลาแลง 03 
ขนาด 7.5X30X30 ซม.

ใช้ 12 ก้อน / ตรม.

ศิลาแลง 04 
ขนาด 7.5X25X25 ซม.

ใช้ 16 ก้อน / ตรม.

ศิลาแลง 01
ขนาด 7.5X20X40 ซม.

ใช้ 13 ก้อน / ตรม.

Laterite Bricks 红土砖
ศิลาแลง

ศิลาแลง หรือแม่รัง เกิดจากแร่ในแหล่งธรรมชาติท่ีทับถมกันเป็นช้ันใต้พ้ืนผิวดิน สามารถหาได้จากเขตท่ีมีอากาศร้อนช้ืน

อย่างประเทศไทย สีของศิลาแลงท่ีได้จะมีความแตกต่างกันไปท้ังสีแดง สีส้ม สีน้ําตาลแดง และสีสนิม ศิลาแลงมีรูพรุนอยู่

เป็นจํานวนมาก แต่มีความแข็งแกร่ง ทนทาน น้ําหนักค่อนข้างมาก มักใช้ในการก่อสร้างผนัง กําแพงวัด อุโบสถ เจดีย์ 

ในอดีต ปัจจุบันมีการนําศิลาแลงมาใช้ตกแต่งเพ่ือความสวยงาม ท้ังก่อผนัง หรือใช้ปูพ้ืนทางเดินในสวนเพ่ือความสวยงาม 

เข้ากับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
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703701 704702

วัดประชาบูรณะ
จ.บุรีรัมย์

บ้านลูกค้า
จ.เชียงใหม่

ซุ้มประตูวัด
จ.บุรีรัมย์



อิฐบล็อกธรรมดา และมอก. อิฐอีกหน่ึงชนิดท่ีนิยมใช้ในงานวงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ผนังโรงงาน โกดัง 

อาคาร ร้ัว กําแพงต่าง ๆ ด้วยขนาดท่ีใหญ่ เหมาะกับงานก่อสร้างท่ีมีงบจํากัด หรือต้องการลดต้นทุน และลดระยะเวลาในการ

ก่อสร้าง อิฐบล็อกส่วนใหญ่จะมีสีเทา เน่ืองจากผลิตจากปูนซีเมนต์ ถูกออกแบบให้มีช่องกลวงตรงกลาง และมีรูพรุนเล็ก ๆ 

กระจายท่ัวพ้ืนผิว เพ่ือประโยชน์ในการถ่ายเทอากาศ ทําให้ผนังไม่ร้อน

บล็อกล้ินคู่ (ลับแล) 7 ซม.
ขนาด 7X19X39 ซม.
ใช้ 13 แผ่น / ตรม.

บล็อกล้ินคู่ (ลับแล) 9 ซม.
ขนาด 9X19X39 ซม.
ใช้ 13 แผ่น / ตรม.

บล็อกช่องลมโปร่ง
ขนาด 9x19x19 ซม.
ใช้ 25 แผ่น / ตรม.

บล็อกช่องลมโปร่งคู่
ขนาด 7X19X39 ซม.
ใช้ 13 แผ่น / ตรม.

บล็อกช่องลมรูปไข่ 7 ซม.
ขนาด 7X19X39 ซม.
ใช้ 13 แผ่น / ตรม.

บล็อกช่องลมปรือกลม 
ขนาด 7X19X39 ซม.
ใช้ 13 แผ่น / ตรม.

บล็อกช่องลมส่ีช่องเหล่ียม
ขนาด 7X19X39 ซม.
ใช้ 13 แผ่น / ตรม.

Concrete Blocks 水泥砖
อิฐบล็อก

อิฐบล็อกช่องลม มีคุณสมบัติเป็นช่องรับลม และรับแสง เดิมทีนิยมในการก่อตกแต่ง เป็นช่องระบายอากาศในห้องน้ํา 

แต่ปัจจุบันสามารถนํามาประยุกต์ใช้ตกแต่งบ้านในสไตล์โมเดิร์น ทันสมัยได้ ด้วยรูปลักษณ์ส่ีเหล่ียม และสีโทนสว่าง 

จึงนิยมอย่างมากในการนําไปก่อเป็นกําแพงภายนอก หรือฉากก้ันเพ่ือความสวยงาม และช่วยสร้างมิติให้กับสถานท่ี
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833831 832

836

834

837835

803801 802 804
อิฐบล็อก
ธรรมดา

อิฐบล็อก
มอก.

มอก. 57-2560
มอก. 58-2560

6.5 ซม.

39 ซม.

19 ซม.

9 ซม.

39 ซม.

19 ซม.

19 ซม.
39 ซม.

19 ซม.

14 ซม.
39 ซม.

19 ซม.

813811 812 814

7 ซม.

39 ซม.

19 ซม.

9 ซม.
39 ซม.

19 ซม.

19 ซม.
39 ซม.

19 ซม.

14 ซม.
39 ซม.

19 ซม.



บล็อกลายข้าวหลามตัดคู่ 
ขนาด 7x19x39 ซม.

ใช้ 13 ก้อน / ตรม.

บล็อกลายการบินไท
ขนาด 7x19x39 ซม.

ใช้ 13 ก้อน / ตรม.

บล็อกลายหน้าเสือ
ขนาด 7x19x39 ซม.

ใช้ 13 ก้อน / ตรม.

บล็อกลายโบว์ล่ิง
ขนาด 7x19x39 ซม.

ใช้ 13 แผ่น / ตรม.

บล็อกลายเกล็ดปลา
ขนาด 7x19x39 ซม.

ใช้ 13 ก้อน / ตรม.

บล็อกลายดอกบัว
ขนาด 7x19x39 ซม.

ใช้ 13 แผ่น / ตรม.

บล็อกลายหูกระต่าย
ขนาด 7x19x39 ซม.

ใช้ 13 แผ่น / ตรม.

Concrete Blocks 水泥砖
อิฐบล็อก

อิฐบล็อกช่องลมลาย ใช้สําหรับรับลม และรับแสงจากภายนอก แต่อิฐบล็อกช่องลมลาย จะมีลวดลายท่ีวิจิตร สวยงาม

ปราณีต และซับซ้อนกว่าอิฐบล็อกช่องลมธรรมดา เช่น อิฐบล็อกช่องลมลายเกล็ดปลา ลายหน้าเสือ ลายข้าวหลามตัดคู่ 

ลายหูกระต่าย ลายดอกบัว และลายการบินไท เหมาะกับการนําไปใช้เป็นช่องลมของห้องน้ํา กําแพงวัด ศาลเจ้า หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ 

ตามความชอบ ช่วยทําให้สถานท่ีเรียบ ๆ มีความโดดเด่นข้ึนมา 

อิฐบล็อกอ่ืน ๆ  ใช้สําหรับการตกแต่ง  เช่น นํามาปูพ้ืนฟุตบาท ลานอเนกประสงค์ มีท้ังแบบทึบ อย่างบล็อกตัวหนอน 

บล็อกปูพ้ืนหกเหล่ียม บล็อกปูพ้ืนส่ีเหล่ียม และแบบมีรูกลวง ท่ีนิยมนําไปปูแทรกกับต้นหญ้า หรือปูเพ่ือให้หญ้าข้ึนมาอย่าง

เป็นระเบียบ มองแล้วสบายตา สวยงาม ใช้ง่าย ปรับแต่งลวดลายได้ตามใจชอบ และมีสีสันให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ 

ไม่ว่าจะเป็นสีส้ม สีเทา สีแดง และสีอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถส่ังผลิตได้

บล็อกคอนกรีตปูทางเดิน
ขนาด 5X40X40 ซม.

ใช้ 6 แผ่น / ตรม.

ขอบคันหินใหญ่ ทรงมน
ขนาด 15X30X100 ซม.

ใช้ - ท่อน / ตรม.

บล็อกปูหญ้า
ขนาด 8X25X40 ซม.

ใช้ 10 ก้อน / ตรม.
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853851 852

856

854

857855

865861 863



ท่อคอนกรีต ชนิดปากล้ินราง ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผ่านกระบวนการอัดจากเคร่ืองจักรทันสมัย ได้รูปทรงกระบอก 
หนาแน่น แข็งแกร่ง ทนทาน ไร้รอยแตกร้าว ใช้สําหรับงานวางระบบท่อระบายน้ําท่ัวไป และการระบายน้ําเสียรับแรงกด 
มีหลายขนาด ต้ังแต่ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. 40 ซม. 60 ซม. 80 ซม. 100 ซม. ไปจนถึง 120 ซม. พร้อมท่อระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไป มอก. คุณภาพช้ัน 1, มอก. คุณภาพช้ัน 2 และ มอก. คุณภาพช้ัน 3 โดยมี มอก. 128-2549 
ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน

 

Concrete Pipes 水泥管
ท่อคอนกรีต และบ่อพัก

ท่อคสล. ขนาด 30x100 ซม. ท่อคสล. ขนาด 40x100 ซม. ท่อคสล. ขนาด 60x100 ซม.

ท่อคสล. ขนาด 80x100 ซม. ท่อคสล. ขนาด 100x100 ซม. ท่อคสล. ขนาด 120x100 ซม.

22

903911 902

906904 905

1. ท่อระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ัวไป

4. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก
ช้ันคุณภาพ คสล 3 (มอก.128-2549)

3. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก 
ช้ันคุณภาพ คสล 2 (มอก.128-2549)

2. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก 
ช้ันคุณภาพ คสล 1 (มอก.128-2549)

ใช้สําหรับงานระบบบท่อระบายน้ําในบ้านพักอาศัย แหล่งชุมชน โครงการหมู่บ้าน
จัดสรร โรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม่จําเป็นต้องรับน้ําหนักมาก

ใช้สําหรับงานวางระบบท่อระบายน้ํางานถนน เน้นคุณภาพการรับแรงกด เช่น 
บนถนนท่ีมีรถยนต์สัญจรผ่านไปมาเป็นประจํา

เป็นท่อระบายน้ําท่ีมีการเสริมเหล็กตามมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีสูงสุด เหมาะ
สําหรับสนามบิน และงานท่าเรือบรรทุกสินค้า

ใช้สําหรับงานวางระบบท่อระบายน้ํางานถนนท่ีเน้นการรับน้ําหนัก และแรงกด
มากเป็นพิเศษ เช่น งานถนนท่ีมีรถบรรทุกสัญจร งานท่าเรือ ท่ารถยนต์ 
กรมทางหลวง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ประเภทของท่อระบายน้ําคอนกรีต
สามารถแบ่งออกได้ 4 คุณภาพ ดังน้ี



Concrete Pipes 水泥管
ท่อคอนกรีต และบ่อพัก

บ่อพัก คสล. 
ขนาด 60x60x80 ซม.

ใช้กับท่อ 30 ซม.

บ่อพัก คสล.
ขนาด 80x80x100 ซม.

ใช้กับท่อ 40 ซม.

บ่อพัก คสล. 
ขนาด 90x90x105 ซม.

ใช้กับท่อ 60 ซม.

บ่อพัก คสล.
ขนาด 120x120x140 ซม.

ใช้กับท่อ 80 ซม.

บ่อพัก คสล.
ขนาด 145x145x170 ซม.

ใช้กับท่อ 100 ซม.

23

933931 932 934

935

บ่อพัก 1 ทาง : ช่องเปิดรูเดียว ใช้ในจุดเร่ิมต้นระบายน้ํา

บ่อพัก 2 ทางตรง : ช่องเปดิ 2 รูตรงกัน ใช้ในส่วนกลางของการระบายน้ํา

บ่อพัก 2 ทางฉาก : ช่องเปดิ 2 รู 90 องศา (มุม) ใช้ในส่วนมุมของการระบายน้ํา

บ่อพัก 3 ทาง : ช่องเปิด 3 รู ใช้บริเวณท่ีต้องการให้แนวท่อข้ามไปอีกฝ่ัง

บ่อพักคอนกรีต  (Precast Reinforced Concret Pipe) สําหรับงานวางท่อระบายน้ํา และดักตะกอน

ของเสียในระบบระบายน้ําเสีย เพ่ือสามารถลงไปขุดลอกขยะ ลอกตะกอนภายในท่อคอนกรีตได้ นิยมใช้ในงานคอนโดมีเนียม  

อาคารสูง หมู่บ้านจัดสรร ท่ีพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม งานของหน่วยราชการ และอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม มีหลากหลาย

ขนาด เช่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. 40 ซม. ไปจนถึง 120 ซม. รองรับกับขนาดของท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ท่ีต้องใช้ควบคู่กัน

1.

2.

3.

4.

ประเภทของบ่อพักคอนกรีต แบ่งเป็น 4 ประเภท

* ขนาดอ่ืนๆ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ขนาดบ่อพัก ท่ีเหมาะสมกับโครงการของท่าน

80 ซม.

60 ซม. 60 ซม.

170 ซม.

145 ซม. 145 ซม.

100 ซม.

80 ซม. 80 ซม.

105 ซม.

90 ซม. 90 ซม.

140 ซม.

120 ซม. 120 ซม.
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Prestressed Concrete Slabs 预制混凝土板
พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป
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       มีขนาด หนา 5 ซม. กว้าง 35 ซม. มีความยาวสูงสุด 5 ม. 

เสริมเหล็กลวดด้านใน 4-8 เส้น ผลิตโดยใช้ ลวด PC Wire 4 มม. 

ตามมาตรฐาน มอก.828-2546 มีการกระจายการรับน้ําหนัก 

อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ใช้แทนการเทพ้ืน

คอนกรีตแบบหล่อ

        การใช้งาน ใช้สําหรับงานพ้ืนอาคารขนาดเล็ก บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ 

ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์

     มีขนาดความกว้าง ต้ังแต่ 30, 60 และ 120 ซม. ความหนา 

ต้ังแต่ 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 และ 30 ซม. มีรูกลวง ทําให้

น้ําหนักเบา ผลิตจากคอนกรีตแห้งท่ีมีแรงอัดสูง จึงทําให้แผ่น

พ้ืนแข็งแรง ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง สามารถประกอบติด

ต้ังได้ง่ายแม้ว่าจะมีช่วงยาว นอกจากน้ันรูกลวงในพ้ืนยังจะมี

ประโยชน์ในการเดินซ่อนท่อน้ํา ท่อไฟฟา้  

     การใช้งาน เหมาะกับงานพ้ืนของอาคาร สํานักงานต้ังแต่ขนาด

เล็กถึงขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ โรงงาน และ

ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

35 ซม.

5 ซม.

4 มม. ลวดอัดแรง

ระยะทับคาน 7.5 ซม.
(ไม่น้อยกว่า 5 ซม.)

6 มม. @25# ซม.

แผ่นพ้ืนสําเร็จรูป

4 มม. หูเหล็ก (Stirrups) คอนกรีตทับหน้าอย่างน้อย 4 ซม. คอนกรีตทับหน้าอย่างน้อย 4 ซม.

รูปตัดพ้ืน รูปตัดขวาง รูปตัดตามยาว

รูปแสดงภาพตัด

แผ่นพ้ืนคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ (Plank Slab)

แผ่นพ้ืนกลวงคอนกรีตอัดแรง (Hollow Core Slab)

ตัวอย่างขนาด

มอก.828-2546

มอก.828-2546

Wire Mesh 
เหล็กเสริมตะแกรงไวร์เมช

Hollow Core Slab
แผ่นพ้ืนท่ีคอนกรีตสําเร็จ แบบกลวง

Concrete Topping
คอนกรีตเททับหน้า

60
mm.

300 mm.

60
mm.

600 mm.

80
mm.

600 mm.

80
mm.

300 mm.

60
mm.

300 mm.

150
mm.

600 mm.

100
mm.

600 mm.

120 
mm.

1200 mm.

200
mm.

1200 mm.
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พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป

26

Hollow Core Vs Plank แตกต่างกันอย่างไร ?

Plank Slab เหมาะสําหรับงาน ก่อสร้างอาคาร สํานักงาน คอนโดมิเนียม โรงงาน ทาวน์เฮาส์  บ้านเด่ียว 

ท่ีพักอาศัยท่ัวไป รวมถึงร้ัว กําแพง และผนังก้ันน้ํา 

Hollow Core Slab เหมาะสําหรับงาน พ้ืนของอาคาร ตึกสํานักงาน คอนโดมิเนียม อาคารจอดรถ 
โรงงานอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้า

แข็งแกร่ง

ติดต้ังง่าย

ใช้งานสะดวก

มี มอก.

น้ําหนักเบา

ยาวกว่า

มี มอก.

เหมาะกับงานใหญ่

กว้าง 35 ซม.

หนา 5 
ซม.

ความ
ยาว 

1-5
 ม.

กว้าง 30,60,120 ซม.

ความ
ยาว 

12 
ม.

หนา 8
, 10

, 12
, 15

, 20
, แล

ะ 25
 ซม.

การใช้งาน

การใช้งาน
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Map
แผนท่ีบริษัท อิฐแดง2009 จํากัด

สํานักงานใหญ่  112 หมู่ 1 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

สาขาพระนครศรีอยุธยา 74 หมู่ 5 ถ.สายเอเชีย ต.หันสังข์ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

สาขานครราชสีมา 515/5 ซิมคอนโด1 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 

สาขาสุรินทร์ 20 หมู่ 7 ถ.สุรินทร์ - ศีขรภูมิ ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ติดต่อได้ท่ี

โรบินสัน สุรินทร์

หอพัก
โกเด้นวิว

ป๊ัม ปตท.

ป๊ัม ปตท.

293

293

ปตท.

ปตท.

ถน
นเ

ลีย่
งเ

มือ
ง

สุรินทร์-ศีขรภูมิ
226

index living mall 
สาขาสุรินทร์

หมูบ้านสินธร

อิฐแดง2009
(สาขาสุรินทร์)

สาขาสุรินทร์

วัดอินกัลยา

ตลาดสดบางปะหัน

U-TURN ลอดใต้สะพาน

ไป
อ่า

งท
อง

จาก อยุธยา ซิต้ีพาร์ค
ไป บริษัท อิฐแดง2009 จํากัด

ระยะทาง 14 กม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

อยุธยา ซิต้ีพาร์ค

33

32

ไปรษณีย์

347

ไป
อยุ

ธย
า

347

อิฐแดง2009
(สํานักงานใหญ่) 

ท่ีว่าการอําเภอ
บางปะหัน

โรงเรียน
บางปะหัน

สํานักงานใหญ่

วัดอินกัลยา

ตลาดสดบางปะหัน

จาก อยุธยา ซิต้ีพาร์ค
ไป บริษัท อิฐแดง2009 จํากัด

ระยะทาง 24 กม.

33
ท่ีว่าการอําเภอ

บางปะหัน

ป๊ัม LPG

ป๊ัม PT

ข้างแกงไทไทย

LPG

PT

อิฐแดง2009
(สาขาพระนครศรีอยุธยา) 

แยกปา่โมกไปสุพรรณบุรี

ไป
อ่า

งท
อง

ไป
อยุ

ธย
า

32

โรงเรียน
บางปะหัน

อิฐแดง2009
(สํานักงานใหญ่) 

สาขาพระนครศรีอยุธยา

ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์

Makro

แม็คโคร
ศูนย์การค้า

ถน
นมิ

ตร
ภา

พ
ถน

นมิ
ตร

ภา
พ 

หน้
าบ้

าน

ซอ
ย 

หล
วง

จิต

นาราสิริ
คลีนิคเวชกรรม

Sim Condo1

1120

MAG & TIRE KORAT
ร้านยางรถยนต์

ตลาดสุรนารี

สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดนครราชสีมา

เทอร์มินอล 21

ร้านต้นไม้

อิฐแดง2009
(สาขานครราชสีมา) 

ซอย หลวงจิต 1

สาขานครราชสีมา
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Our Clients
ลูกค้าของเรา

หน่วยงานรัฐฯ และเอกชน



ITDANG2009 CO., LTD.

สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าเพ่ิมเติม

044-918-242  (สาขานครราชสีมา)

099-146-2009 (สาขาพระนครศรีอยุธยา)

044-159-899 (สาขาสุรินทร์)

Line: @ITDANG2009

ติดต่องานด้านเอกสารอ่ืน ๆ

info@itdang2009.com

035-750-365 (สํานักงานใหญ่)FAX

035-301-220 (สํานักงานใหญ่)


