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Billet (เหล็กแทง) 

 
เราจัดจําหนายเหล็กแทง ตามคําส่ังซ้ือเฉพาะ 
โดยมีคาเคมีตามท่ีทานระบุ 
ขนาดหนาตัดเหล็กแทง 100, 120, 130 และ 150 มม. 
ความยาว 4-12 ม. (ความยาวท่ัวไป 6 และ 12 ม.) 
 
Deformed Bar (เหล็กเสนขอออย) 

 
ผลิตตามมาตรฐาน มอก.24-2548 
เทียบเทา ASTM A615 / A615M-96b, BS4449:1997, JIS G3112 (1987), AS 1303-1991, AS-NZS 
4671:2001 
 
ช้ันคุณภาพ SD30, SD40, SD50  
ขนาด 12, 16, 20, 25, 28 และ 32 มม. 
ความยาว 10-12 ม.  
จําหนายในรูปแบบเสนและมัด 
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Round Bar (เหล็กเสนกลม) 

 
ผลิตตามมาตรฐาน มอก.20-2543 
เทียบเทา JIS G3112 (1987), AS 1302-1991, AS-NZS 4671:2001 
 
ช้ันคุณภาพ SR24 
ขนาด 12, 15, 19 และ 22 มม. 
ความยาว 10-12 ม. 
จําหนายในรูปแบบเสนและมัด 
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User Manual (คูมือผูใช) 
 
การขนสง 

 ควรจํากัดความเร็วในการขับ 
 หากมีบางสวนของเหล็กเสนยื่นออกมานอกตัวรถ ตองใสไฟสัญญาณเพ่ือแสดงเขตท่ียื่น

ออกมา 
 
การขนยายและจัดเก็บ 

 หลีกเล่ียงการวางในท่ีซ่ึงมีละอองฝนและลมทะเล 
 พ่ืนท่ีจะตองรับน้ําหนักและแรงส่ันสะเทือนไดมากพอ แนะนําใหมีวัสดุรองพ้ืน เชน ไม

รอง 
 จัดวางเปนสัดสวน มีรูปแบบการวางท่ีปองกันการลมได 
 ใชเครนท่ีผานการตรวจสอบความปลอดภัย, คลองหัว-ทายมัดเหล็กเสนกอนยก, น้ําหนักท่ี

ยกไมเกินความสามารถเครน 
 ขณะท่ีมีการขนยาย ไมควรใหใครเขาใกลบริเวณดังกลาว 
 ควรมีปายเตือนหรือแถบสีเม่ือวางในท่ีชุมชน และปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นได เชน 

เกิดกับเด็กเล็ก 
 
การใชงาน 

 ในงานตัด เจียร เช่ือม, ผูปฏิบัติงานควรสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล 
 ไมนําไปใชงานเกินกวาท่ีระบุไวตามมาตรฐาน 

 
การกําจัด 

 ไมควรตัดเหล็กเสนขดงอท่ีฝงอยูในกอนคอนกรีต เพราะเหล็กท่ีขาดจะสะบัดและแทง
ผูปฏิบัติงานได* 

 
ขอกําหนดดังกลาวเปนเพียงคําแนะนําท่ัวไป ผูใชงานจะตองระมัดระวังเพ่ือปองกันความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้น 
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Buyer Guide for Steel Bar (การเลือกซ้ือเหล็กเสนที่ผานมาตรฐาน) 
 
วิธีการตรวจสอบเหล็กเสน 
โครงการราน มอก. 
 
หากมีขอสงสัยเรื่องเหล็กเสนกลมและเหล็กเสนขอออย สามารถติดตอไดท่ี สํานักบริหารมาตรฐาน
1 สมอ.  
 
เบอรโทรศัพท สายดวน สมอ. 02-793-9300  
หรือท่ี http://www.tisi.go.th/
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Process (กระบวนการผลิต) 
UMC  Metals  is the one of the  few  steel  mini  mills  in  Thailand  with  the ability  to  use  
scrap  as  a  raw  material  and recycle  them  into  finished  products.   
 
 

 
 
Steel  scrap  is  first  melted  and  then  continuous  casted  into  steel  billets. The billets are  in  
turn  fed  into  the  rolling  mill  to  produce the finished products.  
 
 
With our inspection system, We  are  able  to  have  complete  quality  control  over  its  billets  
supply.  With  this  capability;  UMC  customers  can  be  better  assured  that  UMC  products  
will  meet  their  requirements.   
 



             UMC  METALS   LTD. 
                             9/10  หมู 5  ถนนแสนสุข – บางพระ  ต.เหมือง  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20130   โทร.  038-745143 
                     
 
 

 

 
 
                               scrap inspection 
 
The  melt shop  utilizes  the  latest  technology  to  ensure  the  highest  productivity  and  
environmental  friendliness.  

Danieli  is  our  primary  equipment  supplier  of  the  melt shop.   
With their  highly  acclaimed  DANARC  technology,  a  higher  level  of  productivity  and  
energy  efficiency can be achieved.  
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                               EAF process 
 

 
 
                            EAF tapping 
 

 
 
                             refining at LHF 
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                           casting by CCM 
 

 
 
                                 Billet store 
 

 
                  optical emission spectrometer 



             UMC  METALS   LTD. 
                             9/10  หมู 5  ถนนแสนสุข – บางพระ  ต.เหมือง  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20130   โทร.  038-745143 
                     
 
 

 

 

 
 
                       universal testing machine 
 
UMC  is  committed  to  producing  top  quality  bars  that  meet  the  highest  Thai  and  
international  standards. 


