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APN Hardware co.,ltd is a screw, nut & bolt manufacturer in Thailand
who provides high quality products that can be customized according to
customer's requirement. With the growth of many industries, we have also
expanded our scope to construction & real estate equipment.
For customer convenience, we now display our products on our company
website.
We are glad to be of service and will get back to you as soon as possible.
PLEASE KEEP IN TOUCH.

บริษัท เอพีเอ็น ฮารดแวร จำกัด เปนบริษัทลูกจากโรงงานผลิตสกรูนอตยาวนานกวา 30 ป
ตอมาเม�อมีการขยายตัวดานอสังหาริมทรัพย ตลาดจึงมีความตองการวัสดุและอุปกรณกอสรางเพิ่มขึ้น
ดังนั้นเราจึงไดขยายธุรกิจเขาสูสินคาประเภทอุปกรณกอสราง
และปจจุบันเราไดขายสินคาผานระบบอินเตอรเน็ต เพ�อความสะดวกใหลูกคาทุกทาน
เรามีความมุงมั่นที่จะใหบริการลูกคาทุกทานอยางเต็มความสามารถ

APN HARDWARE CO.,LTD

123/65 ถ.ฉลองกรงุ แขวงลำปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรงุเทพ 10520
โทร: 085-082-8888, 084-603-7778 แฟกซ 02-316-7474
Email: apnhardware@gmail.com
บริษัท เอพีเอ็น ฮารดแวร จำกัด
ผูแทนจำหนายสกรูนอตและอุปกรณฮารดแวรแบรนดชั้นนำของไทย

สกรูสแตนเลส
Stainless Steel Fasteners
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สกรูหัวเหลี่ยม
sus304
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สกรูหัวจมเตเปอร
สแตนเลส
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สกรูหัวกลมจมมิล
สแตนเลส

เกลียวปลอย SUS JT
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ตัวหนอนสแตนเลส
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สกรูปลายสวาน
SUS FS

เกลียวปลอย SUS JF

สกรู SUS JP

สกรู SUS JF

สกรูปลายสวาน
SUS PSD

8

11

10

สกรูหัวจมสแตนเลส

แหวนอีแปะ SUS

แหวนสปริง SUS
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สกรู SUS JT
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กลมผาสแตนเลส

เกลียวปลอยไม SUS

สกรูสแตนเลส
Stainless Steel Fasteners
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สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม
SUS
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สกรูหางปลา SUS
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หัวนอตล็อค SUS
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หัวนอตหางปลา SUS
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สตัดสแตนเลส

หัวนอตจาน

แหวนจักรใน

หัวนอตหมวก SUS

ยูโบลท SUS

20

ปน SUS
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ตะปูยิง SUS

เหลี่ยมแฉก IND

สกรู เ หล็ ก
Steel Fasteners
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นอตหัวกลมคอเหลี่ยม
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สกรูมิลแฉก JT

9

7

สกรูมิลแฉก JF

สกรู IND ติดแหวน
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สกรูมิลแฉก JP

12

15

ปลายสวานหัวโดม
wafer

สกรูไดรวอล

ปลายสวาน FSD

ปลายสวาน PSD

ปลายสวานหัวเหลี่ยม
HSD ชุบดาโก
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เกลียวปลอย TH

เกลียวปลอย PH

เกลียวปลอย FH
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ปลายสวานหัวเหลี่ยม
HSD

16

ปลายสวานยึดไมฝา
ไมมีปก

ปลายสวานปลายแหลม

สกรู เ หล็ ก
Steel Fasteners
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ปลายแหลม wafer
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หัวนอตมิลขาว

25

23

สกรูกิโล

เหล็กรัดทอ
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ยูโบลท

28
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หางปลา

ตะปูยิง

อายตัวสั้น

อายนัต

สตัด
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สกรูมิลขาว

สกรู HWS

ปลายสวานมีปก
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สกรูหางปลาแบน
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หัวนอตยาว

สกรูชิพบอรด

สกรู เ หล็ ก
Steel Fasteners
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หัวนอตล็อค
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รีเวทนัตหัวเตเปอร
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สกรูทองเหลือง

แหวนสปริงดำ
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แหวนเตเปอร5องศา
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ปนเหล็ก
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สกรูจมกลมดำ
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ปนตัวอาร

50

จักรใน

สกรูมิลดำ

สกรูจมดำ

หัวนอตมิลดำ8.8

สกรูจมเตเปอรดำ
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รีเวทนัตหัวแบน

หัวนอตจาน

หัวนอตหมวก
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สกรูหัวเหลี่ยม
ชุบกัลวาไนซ

จักรนอก

สลักภัณฑอ�นๆ
Fasteners
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ปุกผีเสื้อ
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ปุกสแตนเลส

9
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เจโบลท

สเก็น

13

โซชุบ

12

กิ๊บสลิง

14

แฮงเกอร
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ฉากรูเล็ก

เกลียวเรง

APN HARDWARE Co.,Ltd
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ปุกดรอบอิน

ปุกเหล็ก

ปุกตะกั่ว
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หางปลา

เควิสแฮงเกอร

ฮารดแวร
Hardware
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กระดาษกาวยน
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เทปพันสายไฟ

เทปพันเกลียว

ซิลิโคนwacker GP
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กาวทาทอน้ำไทย
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แปรงทาสี

14

บานพับ
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แปรงลวดเหล็ก

15

แปรงทาสี

กาวรอน

ซิลิโคนพาราซิล

ซิลิโคนไทเกนGP

แปรงทองเหลือง
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เทปอลูมิเนียม

OPP Tape สีใส

OPP Tape สีน้ำตาล
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แปรงลวดเหล็ก

ลูกกลิ้งทาสี

พลาสติกยอยสลายได คืออะไร ?
คือ พลาสติกที่ออกแบบใหมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางเคมีเมื่อเจอสภาวะแวดลอมที่
กำหนดไว เ ฉพาะเช น ความร อ น ความชื ้ น
ออกซิเจน แรงปะทะจากเม็ดฝนและแรงลม ซึ่ง
สภาวะเฉพาะนี้ จะทำใหพลาสติกเสียคุณสมบัติ
บางอยางเชน เปราะบางขึน้ แตกตัวไวขึน้ เบาขึน้
แลวจึงคอยเขาสูกระบวนการยอยสลายทาง
ชีวภาพ หรืองายๆ วาเปนอาหารจุลินทรียและ
แบคทีเรีย

สภาวะ

?

แบบไหนบาง

1.industrial compost #โรงหมักปุยระดับอุตสาหกรรม
2.Home compost #หมักปุยแบบบานๆ
3.Environmentally degradable #ยอสลายตามสภาพแวดลอมทั่วไป

พลาสติกยอยสลายได ทำมาจากอะไร ?
พลาสติกยอยสลายไดสามารถทำมาจาก

วัสดุธรรมชาติ

(renewable resources)

จากปโตเลียม

(non-renewable resources)
อย า งไรก็ ด ี พลาสติ ก ที ่ ท ำมาจากวั ส ดุ
ธรรมชาติประเภท Bioplastic ก็ไมสามารถ
ยอยสลายไดเสมอไป

4R Concept

แนวคิด4R

เมื่อพูดถึงพฤติกรรมชวยสิ่งแวดลิ้ม คนมักนึกถึงหลัก 3R คือ
Reduce(ลดการใช)

Reuse(ใชซ้ำ)

Recycle(รีไซเคิล)

แตปจจุบัน ยังมีอีก R หนึ่งที่เปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมเชนกัน คือ การทำใหสิ่งของ หรือพลาสติกสามารถ
ยอยสลายกลับคืนสูธรรมชาติหรือที่เรียกวา “Return to Earth”
ทั้งนี้พลาสติกยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ(EDP) ก็เปนนวัตกรรมหนึ่งที่สรางขึ้นอยูบนหลัก Return to Earth
หรือ ยอยสลายไดงาย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั่นเอง
Return to Earth (กลับคืนสูธ รรมชาติ) คือแนวคิดทีต่ อ งการทำใหถงุ พลาสติกสามารถยอยสลายกลับสูธ รรมชาติ
เมื่อหมดอายุการใชงานของตัวมันเอง ซึ่งทำใหปลอดภัยตอสัตวบก สัตวน้ำและสิ่งแวดลอม

ถุงขยะรักษโลก
สีเขียวสด
3 นิว้

12 นิ้ว

3 นิว้

4 นิว้

16 นิ้ว

18 นิ้ว

6นิว้

4 นิว้

6นิว้

20 นิ้ว

28 นิ้ว

40 นิ้ว

ถุงขยะรักษโลก เขียวสด 18x20 นิว้
สี : เขียวสด
ขนาด : 18"x20"
การบรรจุ : 40 ใบ/แพ็ค,
100 แพ็ค/กระสอบ

ถุงขยะรักษโลก เขียวสด 24x28 นิว้
สี : เขียวสด
ขนาด : 24"x28"
การบรรจุ : 13 ใบ/แพ็ค
100 แพ็ค/กระสอบ

ถุงขยะรักษโลก เขียวสด 30x40 นิว้
สี : เขียวสด
ขนาด : 30"x40"
การบรรจุ : 11 ใบ/แพ็ค
50 แพ็ค/กระสอบ

6นิว้

18 นิ้ว

6นิว้

5นิว้

70 นิ้ว

ถุงขยะรักษโลก เขียวสด 30x70 นิว้
สี : เขียวสด
ขนาด : 30"x70"
การบรรจุ : 6 ใบ/แพ็ค
25 แพ็ค/กระสอบ

26 นิ้ว

5นิว้

45 นิ้ว

ถุงขยะรักษโลก เขียวสด 36x45 นิว้
สี : เขียวสด
ขนาด : 36"x45"
การบรรจุ : 7 ใบ/แพ็ค
50 แพ็ค/กระสอบ

ถุงขยะรักษโลก
สีเขียวเขม
3 นิว้

12 นิ้ว

4 นิว้

3 นิว้

16 นิ้ว

4 นิว้

20 นิ้ว

28 นิ้ว

ถุงขยะรักษโลก เขียวเขม 18x20 นิว้
สี : เขียวเขม
ขนาด : 18"x20"
การบรรจุ : 40 ใบ/แพ็ค
100 แพ็ค/กระสอบ

ถุงขยะรักษโลก เขียวเขม 24x28 นิว้
สี : เขียวเขม
ขนาด : 24"x28"
การบรรจุ : 10 ใบ/แพ็ค
100 แพ็ค/กระสอบ

6นิว้

18 นิ้ว

5นิว้

6นิว้

40 นิ้ว

ถุงขยะรักษโลก เขียวเขม 30x40 นิว้
สี : เขียวเขม
ขนาด : 30"x40"
การบรรจุ : 8 ใบ/แพ็ค
50 แพ็ค/กระสอบ

26 นิ้ว

5นิว้

45 นิ้ว

ถุงขยะรักษโลก เขียวเขม 36x45 นิว้
สี : เขียวสด
ขนาด : 36"x45"
การบรรจุ : 5 ใบ/แพ็ค
50 แพ็ค/กระสอบ

ถุงขยะรักษโลก
สีดำ และขาว
3 นิว้

12 นิ้ว

16 นิ้ว

4 นิว้

3 นิว้

5นิว้

6นิว้

28 นิ้ว

20 นิ้ว

ถุงขยะรักษโลก ดำ 18x20 นิว้
สี : ดำ
ขนาด : 18"x20"
การบรรจุ : 55 ใบ/แพ็ค
30 แพ็ค/กระสอบ

4 นิว้

5นิว้

5นิว้

45 นิ้ว

ถุงขยะรักษโลก ดำ 36x45 นิว้
สี : ดำ
ขนาด : 36"x45"
การบรรจุ : 8 ใบ/แพ็ค
30 แพ็ค/กระสอบ

6นิว้

40 นิ้ว

ถุงขยะรักษโลก ดำ 24x28 นิว้
สี : ดำ
ขนาด : 24"x28"
การบรรจุ : 25 ใบ/แพ็ค
30 แพ็ค/กระสอบ
26 นิ้ว

18 นิ้ว

ถุงขยะรักษโลก ดำ 30x40 นิว้
สี : ดำ
ขนาด : 30"x40"
การบรรจุ : 12 ใบ/แพ็ค
30 แพ็ค/กระสอบ
26 นิ้ว

5นิว้

45 นิ้ว

ถุงขยะรักษโลก ขาว 36x45 นิว้
สี : ขาว
ขนาด : 36"x45"
การบรรจุ : 5 ใบ/แพ็ค
50 แพ็ค/กระสอบ

ถุงพลาสติกที่ราน APN Hardware นำเสนอ เปนถุงพลาสติกที่ไดรับการพัฒนาโครงสรางโมเลกุลใหม
ทำใหเมื่อเจอสภาวะแวดลอมตามธรรมชาติที่เหมาะสม เชน รังสี่ UV ความรอน ความชื้น ลม อากาศ
โครงสรางของโมเลกุลจะเปลี่ยนไปเอง และเขาสูการยอยสลายทางชีวภาพ หรือเรียกงายๆวา จุลินทรีย
สามารถเขามากินไดนั่นเอง

บริษัท เอพีเอ็น ฮารดแวร จำกัด

(สำนักงานใหญ)
123/65 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

