
• ข้้อมููลสนัับสนัุนัทางเทคนัิค
• ป้้ายความูป้ลอดภััย
• ป้้ายจราจร
• อุป้กรณ์์สัญลักษณ์์ความูป้ลอดภััย
• อุป้กรณ์์ล็อคเพื่่�อความูป้ลอดภััย
• อุป้กรณ์์ความูป้ลอดภััยเพื่่�องานัจราจร

SAFETY SIGN
&  T R A F F I C

ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร
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เครื่องหมายความปลอดภัยในการท�างานและงานจราจร

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
1. รููปแบบของเครู่�องหมายเพ่ื่�อความปลอดภัยัและสีีทีี่�ใช้ ้แบง่เป็น 4 ปรูะเภัที่ 

ตามจดุปรูะสีงคข์องการูแสีดงความหมาย

2. ใหแ้สีดงสีญัลกัษณ์ภ์ัาพื่ไวต้รูงกลางของเครู่�องหมาย โดยไมท่ี่บัแถบขวาง

สี�าหรูบัเครู่�องหมายหา้ม

3. ในกรูณี์ทีี่�ไม่มีสีญัลกัษณ์ภ์ัาพื่ทีี่�เหมาะสีมสี�าหรูบัสี่�อความหมายตามทีี่�

ตอ้งการู ใหใ้ช้เ้ครู่�องหมายที่ั�วไป

ส�าหรับเครื่องหมายความปลอดภัยแต่ละประเภทร่วมกับเครื่องหมายเสริม 
ตามมาตรฐาน มอก. 635-2554

สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด

ประเภท รูปแบบ สีทีใ่ช้ หมายเหตุ

เครู่�องหมายหา้ม สีีพ่ื่น้: สีีขาว

สีีของแถบตามขอบวงกลมและแถบขวาง: สีีแดง

สีีของสีญัลกัษณ์ภ์ัาพื่: สีีด �า

พ่ื่น้ทีี่�ของสีีแดงตอ้งมีอยา่งนอ้ยรูอ้ย

ละ 35 ของพ่ื่น้ทีี่�ที่ัง้หมดของ

เครู่�องหมาย

เครู่�องหมายเต่อน พ่ื่น้: สีีเหล่อง

สีีของแถบตามขอบ: สีีด �า

สีีของสีญัลกัษณ์ภ์ัาพื่: สีีด �า

พ่ื่น้ทีี่�ของสีีเหล่องตอ้งมีอยา่งนอ้ย

รูอ้ยละ 50 ของพ่ื่น้ทีี่�ที่ัง้หมดของ

เครู่�องหมาย

เครู่�องหมายบงัคบั สีีพ่ื่น้: สีีฟา้

สีีของสีญัลกัษณ์ภ์ัาพื่: สีีขาว

พ่ื่น้ทีี่�ของสีีฟา้ตอ้งมีอยา่งนอ้ยรูอ้ยละ 

50 ของพ่ื่น้ทีี่�ที่ัง้หมดของเครู่�องหมาย

เครู่�องหมายสีารูนิเที่ศ

เกี�ยวกบัภัาวะความ

ปลอดภัยั

สีีพ่ื่น้: สีีเขียว

สีีของสีญัลกัษณ์ภ์ัาพื่: สีีขาว

พ่ื่น้ทีี่�ของสีีเขียวตอ้งมีอยา่งนอ้ยรูอ้ย

ละ 50 ของพ่ื่น้ทีี่�ที่ัง้หมดของ

เครู่�องหมาย

อาจใช้รูู้ปแบบเป็นสีีเหลี�ยมผ่นผา้ได้

สีเพือ่ความปลอดภยั ความหมาย ตวัอย่างการใช้งาน สีตดั

หยดุ • เครู่�องหมายหยดุ

• เครู่�องหมายหา้ม

• เครู่�องหมายอปุกรูณ์ห์ยดุฉกุเฉิน สีีขาว

รูะวงั • ชี้บ้ง่วา่มีอนัตรูาย (เช้น่ ไฟ วตัถุ

รูะเบดิ กมัมนัตภัาพื่รูงัสีี วตัถมีุ

พิื่ษและอ่�นๆ)

• ชี้บ้ง่ถงึเขตอนัตรูาย ที่างผา่นทีี่�มี

อนัตรูาย เครู่�องกีดขวาง

สีีด �า

บงัคบัใหต้อ้งปฏิบตัิ • เครู่�องหมายบงัคบั

• เครู่�องหมายเต่อน

• บงัคบัใหต้อ้งสีวมเครู่�องปอ้งกนั

สีว่นบคุคล

สีีขาว

แสีดงภัาวะปลอดภัยั • ที่างหนี

• ที่างออกฉกุเฉิน

• ฝักบวัช้�ารูะลา้งฉกุเฉิน

• หนว่ยปฐมพื่ยาบาล

• หนว่ยกูภ้ัยั

• เครู่�องหมายสีารูนิเที่ศแสีดงภัาวะ

ปลอดภัยั

สีีขาว

1. สีีแดงยงัใช้ส้ี �าหรูบัอปุกรูณ์เ์กี�ยวกบัการูปอ้งกนัอคัคีภัยั อปุกรูณ์ด์บัเพื่ลงิและต�าแหนง่ทีี่�ตัง้อีกดว้ย
2. อาจใช้ส้ีีแดงสีม้วาวแสีงแที่นสีีเหล่องได ้(แตไ่มใ่หใ้ช้แ้ที่นสีีเหล่องกบัเครู่�องหมายเพ่ื่�อความปลอดภัยั) สีีแดงสีม้วาวแสีงนีม้องเหน็เดน่โดย
เฉพื่าะอยา่งยิ�งในภัาวะทีี่�ม่ดมวั

หมายเหตุ
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การสั่งซ้ือป้ายความปลอดภัยชนิดสั่งผลิต มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา 3 ส่วน ดังนี้

อายุและค�าแนะน�าในการใช้งาน

ตวัอย่าง

  1. SY-FS02-ALC-C ค่อ ถงัดบัเพื่ลงิอลมิูเนียม สีติกเกอรูส์ีะที่อ้นแสีงช้นิด Commercial Grade ขนาด 30 x 45 ซม.

  2. SY-MTO-ALC-C ค่อ Made to Order อลมิูเนียม สีตกิเกอรูส์ีะที่อ้นแสีงช้นิด Commercial Grade ขนาด 30 x 45 ซม.

  **กรูณี์ขอ้ 2 ตอ้งที่�าการู Approved แบบก่อนสีั�งผลติที่กุครูัง้

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

เครื่องหมายความปลอดภัย (Safety Signs) เป็นอีกสีิ�งหนึ�งทีี่�ช้ว่ยสีง่เสีรูมิความ

ปลอดภัยัในการูที่�างานใหดี้ยิ�งขึน้ ที่ัง้ยงัที่�าใหพ้ื่นกังานตรูะหนกัถงึอนัตรูายทีี่�อาจ

เกิดขึน้ และใหค้วามสี�าคญัถงึความปลอดภัยัอีกดว้ย เช้น่ การูจดัที่�าเขตอนัตรูายใน

เขตก่อสีรูา้งดว้ยวสัีดทีุี่�เหมาะสีมและมีปา้ย “เขตอนัตรูาย” แสีดงใหเ้หน็อยา่งช้ดัเจน

และในเวลากลางค่นใหมี้สีญัญาณ์ไฟสีีสีม้ตลอดเวลา

เขตอันตราย หมายถงึ บรูเิวณ์ทีี่�เป็นสีถานทีี่�ทีี่�ก �าลงัก่อสีรูา้งทีี่�ตดิตัง้นั�งรูา้น ใช้ป้ั้นจั�น 

หรูอ่ใช้เ้ครู่�องจกัรูหรูอ่อปุกรูณ์ไ์ฟฟา้เพ่ื่�อการูก่อสีรูา้ง พ่ื่น้ทีี่�ทีี่�เป็นที่างล�าเลียงวสัีดเุพ่ื่�อ

การูก่อสีรูา้ง หรูอ่พ่ื่น้ทีี่�ทีี่�ใช้เ้ป็นสีถานทีี่�เก็บเช่้อ้เพื่ลงิ วตัถรุูะเบดิ หรูอ่วสัีดกุ่อสีรูา้ง

1. เลือกวัสดุส�าหรับป้ายความปลอดภัย

1. วสัีดแุผน่รูองหลงั อลมิูเนียม หนา 2 มม. 

(AL)

AC      อะครูลิคิ หนา 2 มม.

ST       สีตกิเกอรู ์ไมมี่แผน่รูองหลงั

3. ก�าหนดรูปแบบของป้าย

เพ่ื่�อใหต้รูงตามวตัถปุรูะสีงคใ์นการูใช้ง้านของลกูคา้ 

สีามารูถพิื่จารูณ์าเล่อกรููปแบบและขอ้ความมาตรูฐาน 

เพ่ื่�อมุง่เนน้เรู่�องความปลอดภัยัในการูที่�างานมากยิ�งขึน้

2. เลือกขนาดของป้ายความปลอดภัย

1. ปา้ยแบบมาตรูฐาน ขนาด 15 x 40 ซม.

ขนาด 20 x 30 ซม.

ขนาด 30 x 45 ซม.

ขนาด 37.5 x 45 ซม.

ขนาด 15 x 15 x 30 ซม. (แบบพื่บั)

2. ปา้ยแบบ SAFETY 

FIRST

ขนาด 30 x 90 ซม.

ขนาด 30 x 240 ซม.

3. ปา้ยสีถิต ิปา้ย

นโยบายความปลอดภัยั

ขนาด 90 x 180 ซม.

ขนาด 120 x 240 ซม.

4. ปา้ยจรูาจรู ขนาด 45 x 45 ซม.

ขนาด เสีน้ผา่ศนูยก์ลาง 45 ซม.

ขนาด 60 x 60 ซม.

ขนาด เสีน้ผา่ศนูยก์ลาง 60 ซม.

COMMERCIAL GRADE (CM) ENGINEER GRADE (EN)

อายกุารูใช้ง้าน 18 เด่อน หลงัจากวนัสีง่มอบ 5 ปี หลงัจากวนัสีง่มอบ

ค�าแนะน�าในการูใช้ง้าน 1. ใช้ส้ี �าหรูบัตดิตัง้ภัายในอาคารู

2. หลีกเลี�ยงการูตดิตัง้บรูเิวณ์ทีี่�มีการูสีมัผสัีโดยตรูง

หรูอ่มีไอรูะเหยของสีารูเคมี

3. กรูณี์ตอ้งตดิตัง้ในบรูเิวณ์ทีี่�มีไอรูะเหยของสีารู

เคมี ควรูเล่อกใช้ป้า้ยทีี่�ใช้ว้ิธีการูผลติแบบตดัตดิ

ดว้ยแผน่สีะที่อ้นแสีงสีีอ่�น แที่นการูใช้ห้มกึพิื่มพื่์

1. ใช้ส้ี �าหรูบัตดิตัง้ไดท้ี่ัง้ภัายในและภัายนอกอาคารู

2. หลีกเลี�ยงการูตดิตัง้บรูเิวณ์ทีี่�มีการูสีมัผสัีโดยตรูง

หรูอ่มีไอรูะเหยของสีารูเคมี

3. กรูณี์ทีี่�ตอ้งตดิตัง้ในบรูเิวณ์ทีี่�มีไอรูะเหยของสีารู

เคมี ควรูเล่อกใช้ป้า้ยทีี่�ใช้ว้ิธีการูผลติแบบตดัตดิ

ดว้ยแผน่สีะที่อ้นแสีงสีีอ่�น แที่นการูใช้ห้มกึพิื่มพื่์

2. วสัีดผิุวหนา้

(สีตกิเกอรู)์

สีตกิเกอรูส์ีะที่อ้นแสีงช้นิด 

Commercial Grade (CM)

สีตกิเกอรูส์ีะที่อ้นแสีงช้นิด 

Engineer Grade (EN)

สีตกิเกอรูเ์รูอ่งแสีง (LU)

สีตกิเกอรูท์ี่บึแสีง หรูอ่

สีตกิเกอรูธ์รูรูมดา (SO)

AL

 C

 E

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

  I

 J

 K

 L

 M

 L

 S

SY-FS02-ALC-C
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ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

ชนิดป้าย วัสดุผิวหน้า วัสดุแผ่นรองหลัง

ปา้ยสีตกิเกอรูส์ีะที่อ้นแสีง 
(STCM)

สีตกิเกอรูส์ีะที่อ้นแสีง 3M ช้นิด 
Commercial Grade

-

ปา้ยสีตกิเกอรูท์ี่บึแสีง 
(STSO)

สีติกเกอรู์ที่ึบแสีงเหมาะกับ
การูติดตัง้บรูิเวณ์รูอบโรูงงาน 
และ ภัายนอกอาคารู

-

ปา้ยอลมิูเนียมสีะที่อ้นแสีง 
(ALCM)

สีตกิเกอรูส์ีะที่อ้นแสีง 3M ช้นิด 
Commercial Grade

ผลติจากอลมิูเนียม หนา 2 มม. มี
ความแข็งแรูง ที่นที่าน ไมเ่ป็นสีนิม

ปา้ยอลมิูเนียมสีะที่อ้นแสีง 
(ALEN)

สีตกิเกอรูส์ีะที่อ้นแสีง ช้นิด 
Engineer Grade เหมาะกบั
การูติดตั้งภัายนอกอาคารู 
เพื่รูาะที่นที่านตอ่แดด ฝนไดดี้

ผลติจากอลมิูเนียม หนา 2 มม. มี
ความแข็งแรูง ที่นที่าน ไมเ่ป็นสีนิม

ปา้ยอลมิูเนียมที่บึแสีง 
(ALSO)

สีตกิเกอรูท์ี่บึแสีง เหมาะกบั
การูติดตัง้บรูิเวณ์รูอบโรูงงาน 
และ ภัายนอกอาคารู

ผลติจากอลมิูเนียมหนา 2 มม. มี
ความแข็งแรูง ที่นที่าน ไมเ่ป็นสีนิม

ปา้ยอลมิูเนียมเรูอ่งแสีง 
(ALLU)

สีตกิเกอรูเ์รูอ่งแสีง เหมาะกบั
การูติดตัง้พ่ื่น้ทีี่�ที่างหนีไฟและ
ที่างออกฉกุเฉิน

ผลติจากอลมิูเนียมหนา 2 มม. มี
ความแข็งแรูง ที่นที่าน ไมเ่ป็นสีนิม

ป้ายแบบมาตรฐาน

• มี 4 หมวดใหญ่ ปา้ยบงัคบัความ
ปลอดภัยั ปา้ยเต่อนความปลอดภัยั 
ปา้ยหา้มความปลอดภัยั และปา้ย
แสีดงสีภัาวะความปลอดภัยั

• มีแบบมาตรูฐานให้ลูกค้าพื่รู้อม
เล่อก

• แสีดงขอ้ความทีี่�บงัคบัใหเ้จา้หนา้ทีี่� 
หรูอ่พื่นกังานทีี่�ปฏิบตังิาน ตอ้งที่�า
ตามข้อความในป้ายบังคับความ
ปลอดภัยันัน้ๆ

ป้ายความปลอดภัย

ป้ายความปลอดภัยพื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรม / Safety Sign

ขนาด: 30 x 45 ซม. 

SY-MS01-ALC-C SY-MS05-ALC-C SY-MS06-ALC-CSY-MS02-ALC-C

SY-PS01-ALC-C SY-PS03-ALC-C SY-SS18-ALC-CSY-FS02-ALC-C
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ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

VS02 VS03VS01 VS04 VS05

VS07 VA01 VA05 VA06 VA07

VA08

เครื่องหมายห้าม / Prohibition Sign
สีีพ่ื่น้: สีีขาว สีีของแถบตามขอบวงกลมและแถบขวาง: สีีแดง สีีของสีญัลกัษณ์ภ์ัาพื่: สีีด �า

ขนาด: 15 x 40 ซม.

เครื่องหมายห้าม / Prohibition Sign
สีีพ่ื่น้: สีีขาว สีีของแถบตามขอบวงกลมและแถบขวาง: สีีแดง สีีของสีญัลกัษณ์ภ์ัาพื่: สีีด �า

ขนาด: 20 x 30 ซม. 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.

PS01 PS02 PS03 PS04 PS05 PS06-1

PS07 PS08-1 PS10 PS11 PS12 PS13

PS14 PS15-3 PS16 เฉพื่าะขนาด 37.5 x 45 ซม. PS17 เฉพื่าะขนาด 37.5 x 45 ซม.
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ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

เครื่องหมายบังคับ / Mandatory Sign
สีีพ่ื่น้: สีีฟา้ สีีของสีญัลกัษณ์ภ์ัาพื่: สีีขาว

ขนาด: 20 x 30 ซม. 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.

MS01 MS02 MS03 MS05 MS06MS04

MS07 MS10MS08 MS11 MS12MS09

เครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย / Fire Equipment Signs
สีีพ่ื่น้: สีีแดง สีีของสีญัลกัษณ์ภ์ัาพื่: สีีขาว

ขนาด: 20 x 30 ซม. 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.

FS01 FS01-4 FS02 FS02-4 FS03 FS03-1

FS05-3FS05-2

FS03-5 FS04

FS05 FS10 FS13

ขนาด: 15 x 15 x 30 ซม. ขนาด: 15 x 40 ซม.

FS07FS06 FS08

VS08 VS09

VS10 VA11
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ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

เครื่องหมายบังคับ / Mandatory Sign
สีีพ่ื่น้: สีีฟา้ สีีของสีญัลกัษณ์ภ์ัาพื่: สีีขาว

ขนาด: 20 x 30 ซม. 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.

MS35 MS41

VS36

VS21 VS22 VS23 VS24 VS25

VS31 VS32 VS33 VS34 VS35

VS26 VS27 VS28 VS29 VS30

ขนาด: 15 x 40 ซม.

MS13 MS17MS14 MS15 MS16 MS18

MS19 MS22 MS23 MS24 MS26

MS29 MS30MS27 MS28 MS33 MS34
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ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

ขนาด: 15 x 40 ซม.

เครื่องหมายเตือน / Warning Sign
พ่ื่น้: สีีเหล่อง สีีของแถบตามขอบ: สีีด �า สีีของสีญัลกัษณ์ภ์ัาพื่: สีีด �า

ขนาด: 20 x 30 ซม. 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.

WS04WS01 WS02 WS03 WS05 WS07

WS08 WS12WS09 WS13WS10 WS11

WS16 WS17WS14 WS20 WS21WS15

WS35-1WS22 WS27-1 WS29 WS32

VA16 VA18 VA23 VA29

VS11 VS12 VS13 VS14 VS15

VS16 VS17 VS18 VS19 VS20
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ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับภาวะความปลอดภัย / Safety condition Sign
สีีพ่ื่น้: สีีเขียว สีีของสีญัลกัษณ์ภ์ัาพื่: สีีขาว

ขนาด: 30 x 45 ซม. 

ขนาด: 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.

SS21 SS22 SS23 SS24

SS25 SS26 SS27 SS28 SS29

SS15 SS16 SS17 SS18 SS19 SS20 - วงกลม 45 ซม.

ขนาด: 15 x 40 ซม.

VS37 VS38 VS39 VS40 VS41

VS42 VS43 VS44 VS45 VS46

VS47 VS48 VS49 VS50 VS51

VS52 VS53

SS03 SS04 SS05 SS06

SS08 SS09 SS10 SS11

SS07

SS12

SS13 SS14
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ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

ขนาด: 30 x 45 ซม.

เครื่องหมายความปลอดภัยชนิดเรืองแสง / Luminous Signs
สีีพ่ื่น้: สีีเขียว สีีของสีญัลกัษณ์ภ์ัาพื่: สีีขาว

LU01 LU02 LU03 LU04 LU05 LU06

LU07 LU08 LU09 LU10

LU11 LU12 LU13 LU14

LU15 LU15-1 LU16 LU17

LU18 LU18-1 LU19 LU20

LU21 LU21-1 LU22 LU23
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ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

ช้นิดปา้ย วสัีดผิุวหนา้ วสัีดแุผน่รูองหลงั

ปา้ยอลมิูเนียมสีะที่อ้นแสีง (ALCM) สีตกิเกอรูส์ีะที่อ้นแสีง 3M ช้นิด Commercial 
Grade

ผลติจากอลมิูเนียม หนา 2 มม. มีความแข็งแรูง 
ที่นที่าน ไมเ่ป็นสีนิม

ปา้ยอลมิูเนียมที่บึแสีง (ALSO) สีตกิเกอรูท์ี่บึแสีง เหมาะกบัการูตดิตัง้บรูเิวณ์
รูอบโรูงงาน และ ภัายนอกอาคารู

ผลติจากอลมิูเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรูง 
ที่นที่าน ไมเ่ป็นสีนิม

ช้นิดปา้ย วสัีดผิุวหนา้ วสัีดแุผน่รูองหลงั

ปา้ยอลมิูเนียมสีะที่อ้นแสีง (ALCM) สีตกิเกอรูส์ีะที่อ้นแสีง 3M ช้นิด Commercial 
Grade

ผลติจากอลมิูเนียม หนา 2 มม. มีความแข็งแรูง 
ที่นที่าน ไมเ่ป็นสีนิม

ปา้ยอลมิูเนียมที่บึแสีง (ALSO) สีตกิเกอรูท์ี่บึแสีง เหมาะกบัการูตดิตัง้บรูเิวณ์
รูอบโรูงงาน และ ภัายนอกอาคารู

ผลติจากอลมิูเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรูง 
ที่นที่าน ไมเ่ป็นสีนิม

ขนาด: 30 x 240  ซม. และ 30 x 90 ซม

SS01 ขนาด 30 x 244 ซม.

SS02 ขนาด 30 x 90 ซม.

RS01

RS03

RS02

ขนาด: 90 x 180  ซม. และ 122 x 244 ซม

ป้ายสถิติความปลอดภัย

ป้าย Safety First

บริษัท แพงโกลิน เซฟตี ้โปรดกัส ์จ�ากัด
PANGOLIN SAFETY PRODUCTS CO., LTD.
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ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

ขนาด: 45 x 60 ซม. 40 x 80 และ 60 x 120 ซม.

ช้นิดปา้ย วสัีดผิุวหนา้ วสัีดแุผน่รูองหลงั

ปา้ยอลมิูเนียมสีะที่อ้นแสีง (ALCM) สีตกิเกอรูส์ีะที่อ้นแสีง 3M ช้นิด Commercial 
Grade

ผลติจากอลมิูเนียม หนา 2 มม. มีความแข็งแรูง 
ที่นที่าน ไมเ่ป็นสีนิม

ปา้ยอลมิูเนียมที่บึแสีง (ALSO) สีตกิเกอรูท์ี่บึแสีง เหมาะกบัการูตดิตัง้บรูเิวณ์
รูอบโรูงงาน และ ภัายนอกอาคารู

ผลติจากอลมิูเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรูง 
ที่นที่าน ไมเ่ป็นสีนิม

MP04 ขนาด 45 x 60 ซม.

MP07 ขนาด 40 x 80 ซม.

MP13 ขนาด 45 x 60 ซม. MP14 ขนาด 60 x 120 ซม.

MP06 ขนาด 45 x 60 ซม.MP05 ขนาด 45 x 60 ซม.

MP08 ขนาด 40 x 80 ซม. MP09 ขนาด 40 x 80 ซม.

ป้ายจุดรวมพล
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ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

เครื่องหมายจราจร (Traffic Signs) สีญัลกัษณ์ท์ี่างจรูาจรูทีี่�ใช้ใ้นการูควบคมุการูจรูาจรู มกัเป็นสีญัญาณ์แสีงหรูอ่ปา้ย มกัมีจดุปรูะสีงคเ์พ่ื่�อ 

ก�าหนดบงัคบัการูเคล่�อนตวัของจรูาจรู การูจอด หรูอ่อาจเป็นการูเต่อน หรูอ่แนะน�าที่างจรูาจรู ที่�าใหช้้ว่ยลดการูเกิดอบุตัิเหตทีุี่�อาจเกิดขึน้ไดบ้น

ถนนสีาธารูณ์ะ รูวมถงึถนนสีว่นบคุคล ลานจอดรูถ และคลงัสีนิคา้อีกดว้ย เครู่�องหมายจรูาจรูมี 2 ช้นิด ดงันี ้

1. เครื่องหมายจราจรชนิดแผ่นป้าย
1.1 ปรูะเภัที่ปา้ยบงัคบั ใช้เ้ป็นเครู่�องหมายในการูก�าหนด หา้มบงัคบั หรูอ่จ�ากดั

การูจรูาจรู

1.2 ปรูะเภัที่ปา้ยเต่อน ใช้เ้ป็นเครู่�องหมายเต่อนผูที้ี่�ใช้ท้ี่างใหรู้ะวงัตามเครู่�องหมาย

ปา้ยเต่อนนัน้ๆ

2. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ขอบทาง และที่อื่นๆ มี 2  ประเภท คือ
2.1 ปรูะเภัที่บงัคบั

2.2 ปรูะเภัที่เต่อน

ป้ายบังคับ

• มีแบบมาตรูฐานใหล้กูคา้พื่รูอ้มเล่อก และสีามารูถปรูบัแบบใหเ้หมาะสีมกบัพ่ื่น้ทีี่�ที่ �างาน อาทิี่เช้น่ จ�ากดัความสีงู จ�ากดัความเรูว็

ขนาด: เสีน้ผา่ศนูยก์ลาง 45 ซม. และ 60 ซม. 

ป้ายจราจร

ช้นิดปา้ย วสัีดผิุวหนา้ วสัีดแุผน่รูองหลงั

ปา้ยอลมิูเนียมสีะที่อ้นแสีง (ALCM) สีตกิเกอรูส์ีะที่อ้นแสีง 3M ช้นิด Commercial 
Grade

ผลติจากอลมิูเนียม หนา 2 มม. มีความแข็งแรูง 
ที่นที่าน ไมเ่ป็นสีนิม

ปา้ยอลมิูเนียมที่บึแสีง (ALSO) สีตกิเกอรูท์ี่บึแสีง เหมาะกบัการูตดิตัง้บรูเิวณ์
รูอบโรูงงาน และ ภัายนอกอาคารู

ผลติจากอลมิูเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรูง 
ที่นที่าน ไมเ่ป็นสีนิม

TR02 TR03 TR04 TR04-1 TR05TR01

TR05-1 TR06 TR10TR07 TR08 TR09

TR14 TR14-1 TR14-2TR11 TR12 TR13

TR14-3 TR14-4 TR15 TR16 TR17 TR18
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ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

ป้ายบังคับ
ขนาด: เสีน้ผา่ศนูยก์ลาง 45 ซม. และ 60 ซม. 

TR20 TR21TR19

TR26

TR22

TR27

TR23 TR23-1

TR24

TR37 TR38 TR39

TR34TR29 TR30

TR49

TR50

TR40 TR48

ขนาด: 45 x 45 ซม. และ 60 x 60 ซม.

ช้นิดปา้ย วสัีดผิุวหนา้ วสัีดแุผน่รูองหลงั

ปา้ยสีตกิเกอรูส์ีะที่อ้นแสีง (STCM) สีตกิเกอรูส์ีะที่อ้นแสีง 3M ช้นิด Commercial 
Grade

-

ปา้ยอลมิูเนียมสีะที่อ้นแสีง (ALCM) สีตกิเกอรูส์ีะที่อ้นแสีง ช้นิด Commercial Grade  
เหมาะกบัการูตดิตัง้ภัายในอาคารู

ผลติจากอลมิูเนียม หนา 2 มม. มีความแข็งแรูง 
ที่นที่าน ไมเ่ป็นสีนิม

TW01 TW06 TW07 TW08 TW09 TW10

TW26 TW27 TW31 TW33TW18 TW19

ป้ายเตือน / Warning Signs
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อุปกรณ์สัญลักษณ์ความปลอดภัย

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SYST001 ปา้ยตัง้พ่ื่น้ #27X60 ซม. เหล่อง 1 แผน่ 1 แผน่

SYST002 ปา้ยตัง้พ่ื่น้ #27X60 ซม.ไมรู่ะบขุอ้ความ เหล่อง 1 แผน่ 1 แผน่

ป้ายตัง้พื้น
Floor Stand Signs

• วสัีดผุลติจากพื่ลาสีตกิอยา่งดี มีความแข็งแรูง ที่นที่าน สีามารูถพื่บัเก็บ
และเคล่�อนยา้ยไดส้ีะดวก 

• ใช้เ้พ่ื่�อเต่อนพ่ื่น้ทีี่�อนัตรูายตา่งๆ
• สีามารูถน�าสีตกิเกอรูม์าตดิตามความตอ้งการูได้

อุปกรณ์สัญลักษณ์ความปลอดภัย

SF01 SF02 SF03 SF04 SF05 SF06 SF07

SF08 SF09 SF12 SF13 SF15 SF16 SF25

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SYFG003 ธงเซฟตี ้#80x120 ซม.แบบปัก+ 80x120  ซม. 1 ผ่น 1 ผ่น

SYFG004 ธงเซฟตี ้#90x135 ซม.แบบปัก+  90x135 ซม. 1 ผ่น 1 ผ่น

SYFG005 ธงเซฟตี ้#100x150 ซม.แบบปัก+ 100x150 ซม. 1 ผ่น 1 ผ่น

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SYFG008 ธงช้าต ิ#80x120 ซม.+ 80x120 ซม. 1 ผ่น 1 ผ่น

SYFG009 ธงช้าต ิ#100x150 ซม.+ 100x150 ซม. 1 ผ่น 1 ผ่น

ธงเซฟตี้ แบบปัก
Safety Flag

ธงชาติ
Flag

• ผลติจากผา้รูม่ สีีพ่ื่น้เป็นสีีขาว  
• สีว่นสีญัลกัษณ์เ์ครู่�องหมายบวก ปลอดภัยัไวก่้อนสีีเขียวเยบ็ตดิ

กลางผ่น
• เป็นสีิ�งสี �าคญัในแงข่องสีญัลกัษณ์ ์ ตดิตัง้ในโรูงงานอตุสีาหกรูรูม 

หรูอ่ไซตง์านก่อสีรูา้ง เป็นตน้ เขา้หลกัเกณ์ฑก์ารูด�าเนินการูดา้น
ความปลอดภัยัในสีถานปรูะกอบการู

• ผลติจากผา้รูม่ ใช้ต้ดิปรูะจ�าสีถานทีี่�รูาช้การู โรูงงาน หา้งรูา้น
ที่ั�วไป
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อุปกรณ์สัญลักษณ์ความปลอดภัย

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SDRY0018 ถงุลมบอกทิี่ศที่าง #50 ซม.x200 ซม.: กวา้ง 50 ซม. ยาว 200 ซม. สีม้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

SDRY0019 โครูงกรูวยบอกทิี่ศที่าง #50 ซม.: โครูงเหลก็ 50 ซม. - 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

SDRY0020 ถงุลมบอกทิี่ศที่าง #25 ซม.x100 ซม.: กวา้ง 25 ซม. ยาว 100 ซม. สีม้ 1 ผ่น 1 ผ่น

SDRY0021 โครูงกรูวยบอกทิี่ศที่าง #25 ซม.: โครูงเหลก็ 25 ซม. - 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

ถุงลมบอกทิศทาง
Reflective Windsock

โครงกรวยบอกทิศทาง
Windsock Pole

• ผลติจากผา้รูม่ สีีสีม้สีะที่อ้นแสีง 
• ใช้ส้ี �าหรูบัตรูวจสีอบกรูะแสีลมว่าพื่ัดมาจาก

ทิี่ศที่างใด เพ่ื่�อความปลอดภัยั และบง่บอกทีี่�
ตัง้โรูงงานเม่�อลมพื่ดั ปลอ่งผา้จะโบกสีะบดั
และพื่รูิว้ไหวตามกรูะแสีลม

• เหมาะสี�าหรูบัโรูงงานที่ั�วไป

• โครูงเหลก็ เฉพื่าะเสีาสีงู 180 ซม.
• เสีาเหลก็ ขนาด 1.5 นิว้
• ถา้ใสีโ่ครูง พ่ื่น้-บนสีดุ 205 ซม. ไมมี่

ฐาน

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SYOT007* สีญัญาณ์ไฟที่างออกฉกุเฉินแบบกลอ่ง 1 หนา้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

SYOT008 สีญัญาณ์ไฟที่างออกฉกุเฉินแบบกลอ่ง 2 หนา้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SYOT001 อารูม์แขนเซฟตีแ้บบปัก #4.5 ซม.+ 4.5 ซม. 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

SYOT002 อารูม์แขนเซฟตีแ้บบปัก #7 ซม.+ 7 ซม. 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SYOT006 สีติก๊เกอรูป์ลอดภัยัไวก่้อน #2"+ Ø 2 นิว้ 1 แผน่ 1 แผน่

สัญญาณไฟทางออกฉุกเฉิน
Emergency Exit Sign

อาร์มแขนเซฟตี้แบบปัก
Embroidery Arm

สติ๊กเกอร์ปลอดภัยไว้ก่อน
Safety First Sticker

• หลอดไฟ  Super Bright LED  จ�านวน 26 ดวง ใหแ้สีงสีวา่งมาก ปรูะหยดัพื่ลงังาน ลดคา่ใช้้
จา่ยในกรูะแสีไฟฟา้ได ้80%

• แบตเตอรูี� Nickel Metal Hydride 3.6 V 2.1 Ah  
• รูะยะเวลาการูสี�ารูองไฟ 4 ช้ั�วโมง+/-10 %
• แผงวงจรูที่�าจากวสัีด ุ GLASS EPOXY  เพ่ื่�อความแข็งแรูง ที่นที่าน มั�นใจในที่กุสีภัาวะทีี่�

ตอ้งจา่ยกรูะแสีไฟสีงู อายกุารูใช้ง้านยาวนาน 
• แรูงดนัไฟ: ไฟเขา้ AC 220  Volt 50 Hz. +/- 10 % (1 Phase) มีรูะบบช้ารูต์ไฟและรูะบบ

ปอ้งกนัไฟฟา้ลดัวงจรู 
• แผน่ปา้ยผลติจากโพื่ลีคารูบ์อเนต ช้นิดกรูะจายแสีง หนา 2 มม. ตดิดว้ยสีตกิเกอรูโ์ปรูง่แสีง
• ตวักลอ่งผลติจากเหลก็ซิง้ค ์เคล่อบดว้ยสีีฝุ่ นอบความรูอ้น  
• ขนาดทีี่�แสีดงสีญัลกัษณ์รู์ูปภัาพื่ 16.5x39.0  ซม.
• มีแบบสีญัลกัษณ์ใ์หล้กูคา้พื่รูอ้มเล่อก

• ผลติจากผา้โที่เรู มี 2 สีี ค่อ สีีขาวและสีีเขียว
• ปักเครู่�องหมายและขอ้ความ “ปลอดภัยัไวก่้อน“
• สี�าหรูบับอกต�าแหนง่และหนา้ทีี่�ของการูที่�างาน เพ่ื่�อใหส้ีามารูถ

สีงัเกตไดอ้ยา่งช้ดัเจน

• สีติก๊เกอรูท์ี่บึแสีง ใช้ส้ี �าหรูบัตดิหมวกเซฟตีใ้นการูที่�างาน หรูอ่พ่ื่น้ทีี่�
บง่บอกถงึสีภัาวะความปลอดภัยั 

• ตดิงา่ย ตดิบรูเิวณ์พ่ื่น้ทีี่�แหง้ที่ั�วไป

*รูบัปรูะกนั 1 ปี จากวนัทีี่�ผลติ

SYOT001 / SYOT002 SYOT006
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อุปกรณ์ล็อคเพื่อความปลอดภัย Lockout / Tagout Products

อุปกรณ์ล็อคเซอร์กิตเบรกเกอร์วงจรย่อย
Mini Circuit Breaker Lock-out

อุปกรณ์ล็อคเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบอเนกประสงค์
Universal Minimal Circuit Breaker Lock-out

อุปกรณ์ล็อคเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Grip Tight™
Grip Tight™ Circuit Breaker Lock-out

อุปกรณ์ล็อควาล์วประตูน�้าแบบหมุน
Rotating Gate Valve Lock-out

• ใช้ต้ดิตัง้บนกา้นโยกของเบรูกเกอรู ์ เพ่ื่�อใหห้ยดุการูจา่ยไฟทีี่�แหลง่
จา่ยไฟ  ใช้ง้านไดโ้ดยงา่ยและรูวดเรูว็  ปลอดภัยัสี�าหรูบัการูใช้ง้าน
ในพ่ื่น้ทีี่�อนัตรูาย

• เหมาะสี�าหรูบัการูใช้ง้านในสีภัาพื่บรูรูยากาศทีี่�ตดิไฟหรูอ่รูะเบดิได้

• อปุกรูณ์ล์อ็คเซอรูกิ์ตเบรูกเกอรู ์Grip Tight
• ตวัฐานที่�าจากเหลก็กลา้ช้บุแข็ง รููปที่รูงแคบสี�าหรูบัการูลอ็คเบรูก

เกอรูข์า้งๆกนั  
• ตดิตัง้เขา้กบักา้นโยกของเบรูกเกอรู ์ใช้ง้านงา่ยและปลอดภัยัสี�าหรูบั

การูลอ็ควสัีดแุข็งๆ ปลอดภัยัสี�าหรูบัการูใช้ง้านพ่ื่น้ทีี่�อนัตรูาย

• อปุกรูณ์ล์อ็ควาลว์ปรูะตนู�า้  ตวัฐานวสัีดผุสีม Zenex ที่นตอ่สีารู
เคมีและอณุ์หภัมิูต��าสีดุและสีงูสีดุ ไดต้ัง้แต ่-57 °C ถงึ +177 °C

• ครูอบปอ้งกนัทีี่�เปิดวาลว์ไวท้ี่ัง้หมดเพ่ื่�อปอ้งกนัการูใช้ง้านโดยไม่
ไดต้ัง้ใจ

• เหมาะสี�าหรูบัใช้ง้านในพ่ื่น้ทีี่�อบัอากาศและสี�าหรูบัที่อ่หุม้ฉนวน
• สีามารูถถอดสี่วนตรูงกลางออกไดส้ี �าหรูบัเล่�อนกา้นของวาลว์

ปรูะตนู�า้
• สีามารูถลอ็คโดยใช้ก้ญุแจคลอ้งสีงูสีดุ 4 ตวั

SYPR001

SDRY0051 SDRY0052 SDRY0053

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SYPR001 กญุแจนิรูภัยั รุูน่ 406 38X44x38 มม. แดง 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

SYPR015 กญุแจนิรูภัยัสีีแดง #410 RED 38X44x38 มม. แดง 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SYPR012 อปุกรูณ์ล์อ็ค #420 44X114X25 มม. แดง 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

SYPR013 อปุกรูณ์ล์อ็ค #421 60X127X38 มม. แดง 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SDRY0051 อปุกรูณ์ล์อ็คสีะพื่านไฟ 
#S2390

5x11x1 มม. แดง 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

SDRY0052 อปุกรูณ์ล์อ็คสีะพื่านไฟ 
#S2392

5x11x1 มม. แดง 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SDRY0053 อปุกรูณ์ล์อ็คสีะพื่านไฟ 
#S2393

10x44x25 
มม.

แดง 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SDRY0054 ตวัลอ็ค Circuit Breaker 
#491B

32x86x26 
มม.

แดง 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

SDRY0055 ตวัลอ็ค Circuit Breaker 
#493B

19x72x19 
มม.

แดง 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SDRY0056 ตวัลอ็ค Rotating 
Gate Valve #482

170x64x8 
มม.

แดง 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

• ตวัฐานที่�าจากวสัีด ุZenex™
• หว่งกญุแจที่�าจากวสัีดไุนลอนผสีม ขนาดเสีน้ผา่ศนูยก์ลาง 6 มม.
• หว่งกญุแจ ขนาด 20X6 มม.

• สีายยสูี �าหรูบักญุแจลอ็ค  ตวัฐานที่�าจากเหลก็กลา้พื่รูอ้มทีี่�แขวน
เคล่อบไวนิล

• สีามารูถแขวนกุญแจคลอ้งทีี่�มีขนาดเสีน้ผ่าศนูยก์ลางของห่วง
กญุแจสีงูสีดุ 6.35 มม. ไดห้กตวั

กุญแจคล้อง
Padlocks

สายยูส�าหรับกุญแจล็อค
Lock-out Hasps

SYPR015

SDRY0055 SDRY0054

เหมาะสี�าหรูบัการูใช้ง้านในสีภัาพื่
บรูรูยากาศทีี่�ตดิไฟหรูอ่รูะเบดิได้

เหมาะสี�าหรูบัการูใช้ง้านในสีภัาพื่
บรูรูยากาศทีี่�ตดิไฟหรูอ่รูะเบดิได้

เหมาะสี�าหรูบัการูใช้ง้านในสีภัาพื่
บรูรูยากาศทีี่�ตดิไฟหรูอ่รูะเบดิได้

   อุปกรณ์ล็อคเพื่อความปลอดภัย Lockout / Tagout Products
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อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่องานจราจร

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFF0001 เสี่อ้สีะที่อ้นแสีงคาด 1 แถบ+ ฟรูไีซสี์ สีม้ 1 ตวั 1 ตวั

TRFF0002 เสี่อ้สีะที่อ้นแสีงคาด 2 แถบ+ ฟรูไีซสี์ สีม้ 1 ตวั 1 ตวั

TRFF0003 เสี่อ้สีะที่อ้นแสีงคาด 3 แถบ+ ฟรูไีซสี์ สีม้ 1 ตวั 1 ตวั

TRFF0043 เสี่อ้สีะที่อ้นแสีงสีีเขียว 1 แถบ: ฟรูไีซสี์ เขียว 1 ตวั 1 ตวั

TRFF0044 เสี่อ้สีะที่อ้นแสีงสีีเขียว 2 แถบ: ฟรูไีซสี์ เขียว 1 ตวั 1 ตวั

TRFF0006 เสี่อ้สีะที่อ้นแสีงรููปตวั V+ ฟรูไีซสี์ สีม้ 1 ตวั 1 ตวั

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFFI045 เสี่อ้กั๊กสีะที่อ้นแสีง ฟรูไีซสี์ เขียว 1 ตวั 1 ตวั

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFF0004 แถบสีะที่อ้นแสีงตวั V+ ฟรูไีซสี์ เขียว 1 ตวั 1 ตวั

• ลักษณ์ะเสี่อ้เป็นตาข่ายสีีสีม้คาดแถบสีะที่อ้นแสีง 
หรู่อตาข่ายสีีเขียวคาดแถบสีะที่อ้นแสีงสีีเงินบรูอนซ์
ที่ัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงั เพ่ื่�อเพิื่�มปรูะสีทิี่ธิภัาพื่ให้
มองเห็นผูส้ีวมใสี่ไดช้้ดัเจนขณ์ะปฏิบตัิหนา้ทีี่�ในงาน
ถนน งานจรูาจรู งานก่อสีรูา้ง และงานตา่งๆใน
โรูงงานเพ่ื่�อความปลอดภัยั

• ผา้สีามารูถรูะบายอากาศไดดี้ เหมาะกบัสีภัาพื่
อากาศรูอ้น

เสื้อกัก๊สะท้อนแสงผ้าโพลีเอสเตอร์
High Visibility Polyester Safety Vest

เสื้อสะท้อนแสงตาข่าย
Orange Mesh Safety Vest

แถบสะท้อนแสงตัว V
Reflective Safety Vest

• ผลติจากผ้าโพลีเอสเตอรร์ูะบายอากาศไดดี้ เหมาะกบัสีภัาพื่
อากาศรูอ้น

• คาดแถบสีะที่อ้นแสีงสีีเงิน กวา้ง 2 นิว้ เพิื่�มปรูะสีทิี่ธิภัาพื่ใหม้อง
เหน็ผูส้ีวมใสีไ่ดช้้ดัเจนขณ์ะปฏิบตัหินา้ทีี่�ในงานถนน งานจรูาจรู 
งานก่อสีรูา้ง งานตา่งๆในโรูงงานและงานบรูกิารูภัาคพ่ื่น้ดนิ เพ่ื่�อ
ความปลอดภัยั

• ลกัษณ์ะเสี่อ้เป็นตวั V ตาขา่ยสีีสีม้ตดิแถบสีะที่อ้นแสีง เพิื่�ม
ปรูะสีิที่ธิภัาพื่ใหม้องเห็นผูส้ีวมใสี่ไดช้้ดัเจนขณ์ะปฏิบตัิหนา้ทีี่�ใน
งานถนน งานจรูาจรู งานก่อสีรูา้งและงานตา่งๆในโรูงงาน เพ่ื่�อ
ความปลอดภัยั

อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่องานจราจร
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อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่องานจราจร

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFF0019 กรูวยยาง ไมค่าดแถบ #50 ซม.+ สีงู 50 ซม. / ฐานกรูวย
กวา้ง 32x32 ซม.

สีม้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

TRFF0020 กรูวยยาง ไมค่าดแถบ #80 ซม.+ สีงู 80 ซม. / ฐานกรูวย
กวา้ง 44x44 ซม.

สีม้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFF0021 กรูวยยาง คาด 1 แถบ #50 ซม.+ สีงู 50 ซม / ฐานกรูวย
กวา้ง 32x32 ซม.

สีม้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

TRFF0022 กรูวยยาง คาด 1 แถบ #80 ฃม.+ สีงู 80 ซม. / ฐานกรูวย
กวา้ง 44x44 ซม.

สีม้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

TRFF0023 กรูวยยาง คาด 2 แถบ #50 ซม.+ สีงู 50 ซม / ฐานกรูวย
กวา้ง 32x32 ซม.

สีม้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

TRFF0024 กรูวยยาง คาด 2 แถบ #80 ซม.+ สีงู 80 ซม. / ฐานกรูวย
กวา้ง 44x44 ซม.

สีม้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SYPR003 เสีาลม้ลกุ # 80X8 cm.+ สีงู 80 ซม. Ø 8 ซม. ฐานกวา้ง 20 ซม. สีม้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

• วสัีดผุลติจากพื่ลาสีตกิ EVA มีความแข็งแรูง ที่นที่าน ไมเ่สีียรููปงา่ย
• ใช้เ้พ่ื่�อแบง่เขตแดน บง่บอกเขตก่อสีรูา้งหรูอ่พ่ื่น้ทีี่�หา้มเขา้

• วสัีดผุลติจากพื่ลาสีตกิ EVA มีความแข็งแรูง ที่นที่าน ไมเ่สีียรููปงา่ย
• ใช้เ้พ่ื่�อแบง่เขตแดน บง่บอกเขตก่อสีรูา้งหรูอ่พ่ื่น้ทีี่�หา้มเขา้
• คาดแถบสีะที่อ้นแสีง สีามารูถมองเหน็ไดใ้นรูะยะไกล

• ผลติจากพื่ลาสีตกิ EVA มีความแข็งแรูง ที่นที่าน ไมเ่สีียรููปงา่ย
• คาดแถบสีะที่อ้นแสีง 3 แถบ หนา้กวา้ง 3 นิว้ สีามารูถมองเหน็ไดช้้ดัเจนในรูะยะไกล
• ใช้ต้ดิตัง้สี �าหรูบัพ่ื่น้ทีี่�ทีี่�หา้มรูถยนตเ์ขา้ หรูอ่แบง่พ่ื่น้ทีี่�ในการูใช้ง้านบรูเิวณ์นัน้ๆ

กรวยยาง
Traffic Cone

กรวยยางคาดแถบ
Traffic Cone with Reflective Tape

เสาล้มลุก
Traffic Pole with Reflective Tape

*จ�าหนา่ยพื่รูอ้มน็อต 3 ตวั / เสีา 1 ตน้ **แถบสีะที่อ้นแสีงมีสีีขาว และเขียวมะนาว

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFF0032 ก�าแพื่งน�า้ #1 เมตรู กวา้ง 50 ซม. / ยาว 100ซม. / สีงู 80 ซม. สีม้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

ก�าแพงน�้า
Plastic Barrier

• ผลติจากพื่ลาสีตกิ Polyethylene มีความแข็งแรูง ที่นที่าน
• ใช้ส้ี �าหรูบักัน้แบง่แนวและจดัรูะเบียบจรูาจรู  
• เม่�อน�าไปใช้ง้าน เพีื่ยงเตมิน�า้ใหเ้ตม็จะเพิื่�มน�า้หนกัใหเ้ป็นก�าแพื่งกัน้ได้
• น�า้หนกัเบาขนยา้ยงา่ย เพีื่ยงปลอ่ยน�า้ออกเม่�อตอ้งการูเคล่�อนยา้ย
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อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่องานจราจร

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFF0025 กรูะจกโคง้ #18"+ Ø 18 นิว้ 1 บาน 1 บาน

TRFF0026 กรูะจกโคง้ #24"+ Ø 24 นิว้ 1 บาน 1 บาน

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFF0027 กรูะจกโคง้โพื่ลีคารูบ์อนเนต#18"พื่รูอ้มขายดึ1.5นิว้+ Ø 18 นิว้ 1 บาน 1 บาน

TRFF0028 กรูะจกโคง้โพื่ลีคารูบ์อนเนต#24"พื่รูอ้มขายดึ2นิว้+ Ø 24 นิว้ 1 บาน 1 บาน

TRFF0029 กรูะจกโคง้ โพื่ลีคารูบ์อนเนต#32" พื่รูอ้มขายดึ 2นิว้ Ø 32 นิว้ 1 บาน 1 บาน

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFF0007 แคม้ป์ยดึกรูะจกโคง้ ยดึเสีา 
#18":

Ø 18 นิว้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

TRFF0038 แคม้ป์ยดึ
กรูะจกโคง้ ยดึเสีา #24":

Ø 24 นิว้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFF0037 แคม้ป์ยดึกรูะจกโคง้ ตดิผนงั 
#18":

Ø 18 นิว้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

TRFF0039 แคม้ป์ยดึกรูะจกโคง้ ตดิผนงั 
#24":

Ø 24 นิว้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

กระจกโค้ง
Traffic Convex Mirror

กระจกโค้งโพลีคาร์บอนเนต พร้อมขายึดเสา
Traffic Convex Mirror With Bracket Pole

• กรูอบเป็นอะครูลิคิสีีสีม้แดง ที่นที่าน มีความย่ดหยุน่สีงู 
• ตวักรูะจกเป็นกรูะจกใสีแที่ ้ไมขุ่น่มวัและที่�าความสีะอาดงา่ย
• นิยมใช้เ้พ่ื่�อเพิื่�มความปลอดภัยัในการูจรูาจรู โดยตดิตัง้ในอาคารู สี�าหรูบัปอ้งกนั

อบุตัเิหตใุนมมุอบัหรูอ่ปอ้งกนัการูโจรูกรูรูมในอาคารู

• กรูอบเป็นอะครูลิคิสีีสีม้แดง ที่นที่าน มีความย่ดหยุน่สีงู
• ตวักรูะจกเป็นกรูะจกโพื่ลีคารูบ์อเนต มีความแข็งแรูง ที่นที่าน ไมแ่ตกลาย เม่�อตาก

แดดและฝนเป็นรูะยะเวลานาน
• นิยมใช้เ้พ่ื่�อเพิื่�มความปลอดภัยัในการูจรูาจรู โดยตดิตัง้นอกอาคารู สี�าหรูบัปอ้งกนั

อบุตัเิหตใุนมมุอบั
• พื่รูอ้มปรูะกบัยดึเสีา 1.5 นิว้ 1 ช้ดุ สี �าหรูบัรูหสัี TRFF0027 หรูอ่ปรูะกบัยดึเสีา 2 นิว้ 1 

ช้ดุ สี �าหรูบัรูหสัี TRFF0028 หรูอ่ TRFF0029

แค้มป์ยึดกระจกโค้ง ยึดเสา แค้มป์ยึดกระจกโค้ง ติดผนัง

• วสัีดผุลติจากเหลก็พื่น่สีีบรูอนซ ์มีความแข็งแรูง ที่นที่าน
• อปุกรูณ์ช์้ว่ยยดึกรูะจกโคง้สี�าหรูบัยดึเสีา ทีี่�มีเสีน้ผา่ศนูยก์ลาง 

ขนาด 2 นิว้ เพ่ื่�อใหส้ีามารูถปรูบัมมุการูมองเหน็ของกรูะจกโคง้
ไดดี้ยิ�งขึน้

• วสัีดผุลติจากเหลก็พื่น่สีีบรูอนซ ์มีความแข็งแรูง ที่นที่าน 
• อปุกรูณ์ช์้ว่ยยดึกรูะจกโคง้สี�าหรูบัตดิผนงั  เพ่ื่�อใหส้ีามารูถปรูบั

มมุการูมองเหน็ของกรูะจกโคง้ไดดี้ยิ�งขึน้

อุปกรณ์เสริม / Accessories
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อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่องานจราจร

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFF0010 แผงกัน้ #1 เมตรู ไมมี่ลอ้ ยาว 1.0 เมตรู / สีงู 1.10 เมตรู 1 แผง 1 แผง

TRFF0035 แผงกัน้ #1.5 เมตรู ไมมี่ลอ้ ยาว 1.5 เมตรู / สีงู 1.10 เมตรู 1 แผง 1 แผง

TRFF0008 แผงกัน้ #2 เมตรู ไมมี่ลอ้ ยาว 2.0 เมตรู / สีงู 1.10 เมตรู 1 แผง 1 แผง

TRFF0036 แผงกัน้ #1 เมตรู มีลอ้ ยาว 1.0 เมตรู / สีงู 1.10 เมตรู / Ø ลอ้ 8 นิว้ 1 แผง 1 แผง

TRFF0011 แผงกัน้ #1.5 เมตรู มีลอ้ ยาว 1.5 เมตรู / สีงู 1.10 เมตรู / Ø ลอ้ 8 นิว้ 1 แผง 1 แผง

TRFF0009 แผงกัน้ #2 เมตรู มีลอ้ ยาว 2.0 เมตรู / สีงู 1.10 เมตรู / Ø ลอ้ 8 นิว้ 1 แผง 1 แผง

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFF0042 แผงกัน้ #2 เมตรู มีลอ้+ปา้ย
หยดุ 2 ดา้น

ยาว 2 เมตรู / สีงู 1.10 เมตรู / Ø ลอ้ 8 นิว้ 1 แผง 1 แผง

แผงกัน้
Traffic Barrier

• ผลติจากเหลก็ โครูงเหลก็ขนาด 6 หนุ พื่น่สีีแดง
• ซี�เหลก็ ขนาด 4 หนุ พื่น่สีีขาว
• ใช้ส้ี �าหรูบักัน้เขตพ่ื่น้ทีี่�หวงหา้ม แบง่เขตการูที่�างาน บงัคบัใหรู้ถหยดุเพ่ื่�อตรูวจสีอบหรูอ่

แลกบตัรู

• พื่รูอ้มปา้ยอลมิูเนียมสีะที่อ้นแสีง ขนาดเสีน้ผา่ศนูยก์ลาง 45 ซม. ขอ้ความ หยดุ  2 แผน่ 
ตดิดา้นหนา้และดา้นหลงั

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFF0014 โคมไฟสีญัญาณ์ฉกุเฉินแบบหมนุรูอบตวั#4"  12V Ø 4 นิว้ แดง - เหล่อง 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

TRFF0045 โคมไฟสีญัญาณ์ฉกุเฉินแบบหมนุรูอบตวั #7" 12V Ø 7 นิว้ แดง  เหล่อง 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFF0046 สีญัญาณ์ไฟกรูะพื่รูบิ โซลา่เซล #20 ซม.เสีาติดตัง้ 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

โคมไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบหมุนรอบตัว 

สัญญาณไฟกระพริบ โซล่าเซล #20 ซม. เสาติดตัง้

• ตวัโคมที่�าจากพื่ลาสีตกิอยา่งดี ช้นิดที่นความรูอ้นสีงูมี 2 สีี ค่อ สีีแดงและสีีเหล่อง และมี
จงัหวะการูหมนุ 180  ครูัง้/นาทีี่

• ตวัฐานที่�าดว้ยเหลก็กลา้เคล่อบสีีกนัสีนิมอยา่งดี
• ใช้ห้ลอดไฟธรูรูมดา ขนาด 35 วตัต์
• สีามารูถเล่อกไฟได ้2 ขนาด ค่อ 12 โวลที่ ์และ 24 โวลที่์

• ตวัโคมผลติจากโพื่ลีคารูบ์อเนต ขนาด 275x275x175 มม. สีีด �า มีความแข็งแรูง ที่นที่าน 
ไมแ่ตกงา่ย

• เลนสีใ์สีผลติจากโพื่ลีคารูบ์อเนต ขนาด 200 มม. มีความแข็งแรูง ที่นที่าน ไมแ่ตกงา่ย
• ขนาดหลอดไฟ  5 มม. มีไฟสี�ารูอง 48 ช้ั�วโมง
• อตัรูาการูกรูะพื่รูบิของไฟ  60 ครูัง้/นาทีี่
• อายกุารูใช้ง้าน  60,000  ช้ั�วโมง

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

TRFF0031 กรูะบองไฟกรูะพื่รูบิ 3 STEP+ กวา้ง 5.5 ซม. / ยาว 56.0 ซม. 1 ชิ้น้ 1 ชิ้น้

กระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ
Flasher Safety Light

• กรูะบองไฟกรูะพื่รูบิ 3 จงัหวะ
• ขนาด 215 กรูมั มีน�า้หนกัเบา
• ปรูะหยดัพื่ลงังานดว้ยถ่านไฟฉายขนาดใหญ่เพีื่ยงแค ่ 2 กอ้น  กนัน�า้ สีามารูถใช้ง้านได้

นานตอ่เน่�องหลายช้ั�วโมง
• พื่กพื่าสีะดวก ใช้ง้านงา่ย
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รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด สีี หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SDRY0003 ยโูรูเที่ปขาว-แดง #3"x500 เมตรู+ กวา้ง 3 นิว้ ยาว 500 เมตรู ขาว-แดง 1 มว้น 1 มว้น

SDRY0004 ยโูรูเที่ปเหล่อง-ด�า #3"x500 เมตรู+ กวา้ง 3 นิว้ ยาว 500 เมตรู เหล่อง-ด�า 1 มว้น 1 มว้น

SDRY0008 เที่ปกาวขาว-แดง ตดิพ่ื่น้กัน้เขต #2"x20 เมตรู+ กวา้ง 2 นิว้ ยาว 20 เมตรู ขาว-แดง 1 มว้น 1 มว้น

SDRY0009 เที่ปกาวเหล่อง-ด�า ตดิพ่ื่น้กัน้เขต #2"x20 เมตรู+ กวา้ง 2 นิว้ ยาว 20 เมตรู เหล่อง-ด�า 1 มว้น 1 มว้น

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SDRY0031 โซพ่ื่ลาสีตกิ #8 mm x20 เมตรู ยาว 20 เมตรู Ø  8 มม. 1 มว้น 1 มว้น

ยูโรเทป
Barricade Tape

เทปกาวขาว-แดง ติดพื้นกัน้เขต
Tape (White-Red)

เทปกาวเหลือง-ด�า ติดพื้นกัน้เขต
Tape (Yellow-Black)

• ผลติจากพื่ลาสีตกิคณุ์ภัาพื่ดี มีความย่ดหยุน่สีงู ไมฉี่ก
ขาดงา่ย 

• สีีสีดใสีสีะดดุตา สีามารูถมองเหน็ไดช้้ดัเจน
• ใช้ก้ัน้แสีดงพ่ื่น้ทีี่�หวงหา้มหรูอ่พ่ื่น้ทีี่�ทีี่�มีอนัตรูาย

• เน่อ้เที่ปเป็น PVC คณุ์ภัาพื่ดี 
• กาวยาง ตดิแนน่ ที่นที่านตอ่การูขดัถไูดดี้
• ที่�าความสีะอาดงา่ย ใช้ง้านสีะดวก
• ใช้ต้ดิผนงัปนูและพ่ื่น้เรูยีบทีี่�ไมค่อ่ยมีการูสีญัจรู

• เน่อ้เที่ปเป็น PVC คณุ์ภัาพื่ดี
• กาวยาง ตดิแนน่ ที่นที่านตอ่การูขดัถไูดดี้ 
• ที่�าความสีะอาดงา่ย ใช้ง้านสีะดวก
• ใช้้ติดบรูิเวณ์พ่ื่น้เรูียบทีี่�มีการูสีัญจรูไปมาสีูง 

หรูอ่ทีี่�มีรูถเข็นผา่น

โซ่พลาสติก 
Plastic Chain 

• ผลติจากพื่ลาสีตกิคณุ์ภัาพื่ดี มีน�า้หนกัเบา ที่นที่าน ดแูลรูกัษาไดง้า่ย 
• ใช้ก้ัน้เขต งานกลางแจง้ และจดัเก็บไดง้า่ยโดยมว้นกลบัเขา้แกนกรูะดาษ 
• มีหลายสีีใหเ้ล่อกสี�าหรูบัการูใช้ง้านทีี่�แตกตา่งกนั ไดแ้ก่ สีีแดง สีีขาว สีี

เหล่อง สีีขาว-แดง และสีีเหล่อง – ด�า 

SDRY0003

SDRY0008

SDRY0004

SDRY0009

รูหสัีสีนิคา้ รูายละเอียดสีนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรูรูจุ

SYFG001 ธงรูาวขาว-แดง ยาว 20 เมตรู+ ยาว 20 เมตรู 1 เสีน้ 1 เสีน้

SYFG002 ธงรูาวเหล่อง-ด�า ยาว 20 เมตรู ยาว 20 เมตรู 1 เสีน้ 1 เสีน้

ธงราวขาว-แดง
Traffic Flag

• ที่�าจากเช่้อกไนลอนและพื่ลาสีตกิอยา่งดี รููปสีามเหลี�ยม สีีขาวสีลบัแดง มีความแข็ง
แรูง ที่นที่านไมฉี่กขาดงา่ย

• สีามารูถมองเหน็ไดช้้ดัเจนในยามค��า เหมาะสี�าหรูบังานก่อสีรูา้ง ทีี่�มีบรูเิวณ์กวา้ง   
ใช้ปิ้ดงานก่อสีรูา้งช้ั�วครูาว 

• ใช้ก้ัน้เขตก่อสีรูา้ง หรูอ่เขตหวงหา้ม เพ่ื่�อปอ้งกนัอนัตรูายหรูอ่แจง้สีถานะอนัตรูาย
หา้มเขา้ใกล้

• สีามารูถมว้นเก็บใช้ง้านไดอี้ก

อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่องานจราจร


