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16 แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก

20 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม

24 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

50 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก

55 เหล็กเส้นแบนและส่ีเหล่ียมจัตุรัส

71 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี

76 ลวดหนามเคลือบสังกะสี

82 ลวดทองแดงกลมตันเคลือบโพลิไวนิลฟอร์มัล

95 ลวดเหล็กกล้าส าหรับคอนกรีดอัดแรง

107 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง

113 ตะปูเหล็กหัวกลมแบน

114 ตะปูเหล็กส าหรับใช้งานพิเศษ

129 หมุดย  าส าหรับงานท่ัวไป

138 ลวดผูกเหล็ก

163 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าอบอ่อน

174 ลวดทองแดงกลมตันเคลือบโพลิยูรีเทน

194 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า

206 หมุดย  าเหล็กส าหรับหม้อน  าและเรือเดินทะเล

208 ลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี

218 อะลูมิเนียมชุบผิว

226 ลวดทองแดงกลมตันเคลือบน  ายาโพลิเอสเตอร์

238 ถังน  าเหล็กอาบสังกะสี

248 ราวเหล็กลูกฟูกกันรถส าหรับทางหลวง

249 ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียวต่อด้วยเกลียว

276 ท่อเหล็กกล้า

277 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี

284 อะลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่างๆ

289 ล่ิมและร่องล่ิม

299 ลวดทองแดงกลมตันเคลือบน  ายาโพลิเอสเตอร์-อิมีด

310 ท่อเหล็กกล้าส าหรับท ารถจักรยาน

325 อะลูมิเนียมเปลว
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331 อะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบาง

348 เหล็กลวดคาร์บอนต่ า

349 เหล็กลวดคาร์บอนสูง

365 ตะก่ัวบัดกรี : แท่ง

381 หน้าจานเหล็กหล่อ

404 ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว

406 อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือส าหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : คุณสมบัติท่ัวไป

407 อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือส าหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : เส้นกลม

420 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวส าหรับคอนกรีดอัดแรง

427 ท่อเหล็กกล้าเช่ือมด้วยไฟฟ้าส าหรับส่งน  า

449 เหล็กคร่าวเพดานแบบแขวน

471 ค้อนหัวกลม

499 ตะปูเกลียวหัวผ่า

514 เชือกลวดเหล็กกล้า

528 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานท่ัวไปและงานขึ นรูป

533 ท่อเหล็กหล่อส าหรับระบายน  าโสโครก น  าทิ ง และระบายอากาศ

536 เหล็กหล่อเทา

537 เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม

565 ลวดเหล็กกล้าดึงแข็ง

581 ค้อนหัวแบน

593 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง

596 กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียมชนิดอัดรีด

604 อุปกรณ์ประกอบท่อเหล็กหล่อ

615 ค้อนหงอน

643 เหล็กหล่ออบเหนียว

644 เหล็กเพลาด า

659 เหล็กฉากเจาะรู

660 บันไดอะลูมิเนียม

688 ตะก่ัวบัดกรี : ลวดมีไส้สารประสาน

699 ตะปูเกลียวหัวหลุมส่ีแฉก

728 เหล็กลวดเปียโน
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737 ตะแกรงเหล็กกล้าเช่ือมติดเสริมคอนกรีต

747 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต

763 ตะปูเกลียวหัวเหล่ียม

770 ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีส าหรับร้อยสายไฟฟ้า

801 น่ังร้านท่อเหล็กกล้าแบบโครงสร้างส าเร็จรูป

803 เชือกลวดเหล็กกล้าส าหรับลิฟท์

804 เชือกลวดเหล็กกล้าส าหรับงานยกในเหมือง

831 เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อ

852 จอบ

854 อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมส าหรับล้างชาม

856 ทองแดงเจือหล่อ

857 ทองแดงเจือแท่งหล่อ

859 ลวดเปียโน

860 เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อความต้านแรงดึงสูงและเหล็กกล้าหล่อเจือต่ า

863 โครงคร่าวเหล็กกล้าส าหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง

864 เหล็กเพลาขาว

898 ฐานรองปรับได้ส าหรับน่ังร้านท่อเหล็กกล้า

918 อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาส าหรับท่อส่งน  าชนิดทนความดัน

943 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต

953 รางม่านโลหะ

957 สังกะสีแท่ง

958 ตะก่ัวแท่ง

989 ถังเหล็กกล้าไร้สนิมส าหรับเก็บน  า

1006 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์

1022 มู่ล่ีแนวระดับเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเจือ

1038 กระเบื องแผ่นเหล็กเคลือบมุงหลังคา

1128 แผ่นเหล็กมุงหลังคา

1129 ชุดพื นยก

1139 ท่อทองแดงไร้ตะเข็บ

1146 ชุดล้อส าหรับประตูและหน้าต่างบานเล่ือนอะลูมิเนียม

1153 แผ่นผนังโครงเหล็กกล้า
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1192 อะลูมิเนียมเจือหล่อ

1194 แผงโลหะส าหรับแบบหล่อคอนกรีต

1220 ชุดประตูทนไฟแบบบานเปิด

1227 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

1228 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ นรูปเย็น

1242 ดีบุกแท่ง

1279 แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม

1303 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเช่ือมประกอบ

1378 เหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่นตัด

1388 ทองแดงและทองแดงเจือแผ่นและแผ่นแถบ

1390 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน

1414 แผงรั วโลหะ

1439 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ส าหรับเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน

1479 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานโครงสร้างท่ัวไป

1488 ถังเหล็กกล้ากลมความจุไม่เกิน 100 ลิตร

1489 ถังเหล็กกล้ากลมความจุ 200 ลิตร

1490 ท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซีแข็งส าหรับงานประปา

1499
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ส าหรับงานโครงสร้างเช่ือมประกอบ

1500 บานประตูรั วโลหะ

1501 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานโครงสร้างเคร่ืองจักรกล

1545 สังกะสีเจือแท่งส าหรับการหล่อแบบฉีด

1735 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบส าหรับงานท่อ

1884
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ท่ีปรับปรุงคุณสมบัติการขึ นรูปส าหรับงาน

โครงสร้างรถยนต์

1999 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ส าหรับงานโครงสร้างรถยนต์

2011 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ท่ีต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ

2012 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น ส าหรับงานท่ัวไปและงานดึงขึ นรูป

2060 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ส าหรับงานถังก๊าซ

2131 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี : แผ่นม้วนและแผ่นตัด

2132 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี : แผ่นลอน
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2133 ท่อเหล็กกล้าอ่อนเคลือบสังกะสีส าหรับร้อยสายไฟ

2140 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด ส าหรับงานรถยนต์

2145 สังกะสีกันกร่อนหล่อและรีด

2183
เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด ส าหรับเคลือบดีบุกหรือเคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ : รีด

เด่ียว

2184
เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด ส าหรับเคลือบดีบุกหรือเคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ : รีด

ซ  า

2196 งานท่อ-ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิมแบบเกลียวตามมาตรฐาน ISO 7-1

2197 ข้อต่อเหล็กกล้าไม่เจือแบบเกลียวตามมาตรฐาน ISO 7/1

2221 ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีส าหรับตัวน าตีเกลียว

2223
 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพส าหรับการขึ นรูป

2228
เหล็กแผ่นเคลือบอลูมิเนียม/สังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ส าหรับงานท่ัวไป งานขึ นรูปและงานโครงสร้างท่ัวไป

2243 เหล็กลวดคาร์บอนส าหรับงานย  าหัวและงานทุบขึ นรูปเย็น

2244 เหล็กลวดส าหรับท าแกนลวดเช่ือมแบบพอกหุ้ม

2253 ข้อต่อเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมส าหรับท่อส่งน  าชนิดทนความดัน

2256 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด ส าหรับงานเคลือบอิแนเมล

2257 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด ส าหรับงานโครงสร้าง

2314 แผ่นผนังอะลูมิเนียม

2316 เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีส าหรับไฟฟ้าส่องสว่าง

2367 ท่อเหล็กกล้าแบบมีตะเข็บเช่ือมส าหรับส่งน  ามัน ก๊าซ และของเหลวความดันสูง

4 เล่ม 1 หลอดไฟฟ้า

23 บัลลาสต์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะท่ีต้องการด้านความปลอดภัย

25 ขั วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเขี ยว

37 กระเบื องดินเผาปูพื น

38 กระเบื องดินเผาโมเสก

54 กระจกแผ่น

183 โกลว์สตาร์ตเตอร์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์

189 ท่อดินเผาเคลือบระบายน  าโสโครก

191 ตัวเก็บประจุส าหรับใช้ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์และหลอดปล่อยประจุอ่ืน
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236 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั วคู่

343 ก๊อกน  า

344 ขั วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั วรับสตาร์ตเตอร์

791 เคร่ืองสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ

792 เคร่ืองสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมน่ังราบ

794 เคร่ืองสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมน่ังยอง

795 เคร่ืองสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถปัสสาวะชาย

796 เคร่ืองสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถช าระล้าง

797 เคร่ืองสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน  า

819 ขั วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว

880 กระจกโฟลตใส

885
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับหลอดไฟฟ้ากระแสสลับส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์เฉพาะด้านความปลอดภัย

902 เล่ม 2 (1) ดวงโคมไฟฟ้าติดตั งประจ าท่ีส าหรับจุดประสงค์ท่ัวไป

902 เล่ม 2 (2) ดวงโคมไฟฟ้าฝัง

902 เล่ม 2 (3) ดวงโคมไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่างบนถนน

902 เล่ม 2 (4) ดวงโคมไฟฟ้าเคล่ือนย้ายได้ส าหรับจุดประสงค์ท่ัวไป

902 เล่ม 2 (5) ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง

902 เล่ม 2 (6) ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ

902 เล่ม 2 (7) ดวงโคมไฟฟ้าใช้ในท่ีเลี ยงสัตว์น  าและพืชน  า

902 เล่ม 2 (8) ดวงโคมไฟฟ้าให้แสงกลางคืนติดตั งกับเต้ารับไฟฟ้าประธาน

902 เล่ม 2 (9) ดวงโคมไฟฟ้าฝังพื น

902 เล่ม 2 (10) ดวงโคมไฟฟ้าส าหรับสระว่ายน  าและการใช้งานท่ีคล้ายกัน

902 เล่ม 2 (12) ดวงโคมไฟฟ้าจ ากัดอุณภูมิพื นผิว

956 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัย

965 กระจกเทมเปอร์

1014 อุปกรณ์ประกอบถังพักน  าส าหรับโถส้วม

1093 วาล์วขับล้างส าหรับโถส้วม

1094 วาล์วขับล้างส าหรับโถปัสสาวะชาย

1102 โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ

1187 ฝักบัวอาบน  า
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1188 ก๊อกน  าส าหรับอ่างอาบน  า

1189 ก๊อกน  าส าหรับฝักบัวอาบน  า

1190 เคร่ืองสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม : อ่างล้างหน้า - ล้างมือ

1191 ลูกตั งเซรามิก

1222 กระจกส าหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั น

1231 กระจกส าหรับอาคาร : กระจกฉนวน

1276 เคร่ืองสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม : อ่างอาบน  า

1277 ก๊อกน  าส าหรับอ่างล้างชาม

1278 ก๊อกน  าส าหรับอ่างล้างหน้า - ล้างมือ

1282 สะดือส าหรับอ่างล้างหน้า - ล้างมือ

1328 ท่ีดักกล่ินส าหรับอ่างล้างหน้า - ล้างมือและท่ีปัสสาวะชาย

1344 กระจกโฟตสีตัดแสง

1345 กระจกแผ่นสีตัดแสง

1377 ก๊อกน  าปิดอัตโนมัติส าหรับอ่างล้างหน้า - ล้างมือ

1395 บล็อกแก้วกลวง

1417 แผ่นหินอ่อน

1486 ชุดสายน  าดีส าหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ : สายพลาสติก

1487 ชุดระบายน  าเสียส าหรับอ่างอาบน  า

1497 ชุดหัวฉีดชะล้าง

1506 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์

1544 หลอดไฟฟ้าเล็ก

1713 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั วเด่ียว

1732 กระจกเงา

1955 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน : ขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

2064 อุปกรณ์ประกอบถังพักน  าส าหรับโถส้วม เฉพาะด้านส่ิงแวดล้อม : การประหยัดน  า

2065 วาล์วขับล้างส าหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านส่ิงแวดล้อม : การประหยัดน  า

2066 ฝักบัวอาบน  า เฉพาะด้านส่ิงแวดล้อม : การประหยัดน  า

2067 ก๊อกน  าส าหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านส่ิงแวดล้อม : การประหยัดน  า

2091 อ่างอาบน  าโลหะเคลือบพอร์ซเลน

2147 ก๊อกน  าอัตโนมัติส าหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์

2148 ก๊อกน  าอัตโนมัติส าหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านส่ิงแวดล้อม : การประหยัดน  า
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2149 ก๊อกน  าติดผนังส าหรับห้องน  า

2203 กระจกลวดลาย

2213 อุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟ : ข้อก าหนดท่ัวไป และข้อก าหนดด้านความปลอดภัย

2233 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวส าหรับการให้แสงสว่างท่ัวไป

2234 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวส าหรับการให้แสงสว่างท่ัวไป - คุณลักษณะท่ีต้องการด้านความปลอดภัย

2235 หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั วเด่ียว - คุณลักษณะท่ีต้องการด้านความปลอดภัย

2309 หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั วคู่ เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน

2310 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวส าหรับการให้แสงสว่างท่ัวไป เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน

2334 หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั วเด่ียว เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน

2430 โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายในส าหรับอาคาร

2486 โคมไฟส่องปาก

2508 กระเบื องเซรามิก

2600 กระเบื องหินขัดชั นเดียว

61347 เล่ม 2 (9)
อุกรณ์ควบคุมหลอด เล่ม 2 (9) คุณลักษณะท่ีต้องการเฉพาะส าหรับอุปกรณ์ควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับหลอด

ปล่อยประจุ (ไม่รวมหลอดฟลูออเรสเซนซ์)


