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บรษิทั สเป็คซีล จํากดั
กอตั้งในป 2532 โดยทีมงานผูเชี่ยวชาญดานซีลที่มีความเปนมืออาชีพ 

โดดเดนทางดานวิสัยทัศนและความคิดริเริ่ม เนนกลยุทธและนวัตกรรม

ท่ีแตกตาง ทําใหสเปคซีลเปนบริษัทซีลระดับแนวหนาท่ีประสบความ

สําเร็จสูงสุดในประเทศไทย ท่ีสเปคซีล เราใหความสําคัญกับคุณภาพ

ของสินคา การบริการที่เปนเลิศและความรับผิดชอบตอสังคม โดยไดรับ

การรับรองจากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นแนวหนาใหเปนบริษัทท่ีมีมาตรฐาน

เกรด A ติดตอกันมายาวนานถึง 3 ทศวรรษ

ดวยประสบการณอันยาวนาน 3 ทศวรรษในดาน

ผลิตภัณฑซีล สเปคซีลเปนบริษัทซีลท่ีใหญท่ีสุดใน

ประเทศไทย มีสํานักงาน 4 แหง ที่ตั้งอยูในพื้นที่

ของศูนยกลางการคาและอุตสาหกรรม

In-house production, exclusively at Specseal,

by Seal-Master and Seal-Master Plus .  

The real leader in machined seals and 

custom-made parts : lathe, drilling, milling 

and threading. Stop your frustrations and 

consult Specseal for your seals requirements. 

ใน 3 ทศวรรษกับการดําเนินธุรกิจควบคูกับการมอบ

สิ่งที่ดีและเปนประโยชนตอสังคมเสมอมา โดยสเปคซีล

จะยังคงยืนหยัดความเปน “ผูเชี่ยวชาญดานซีลและ

โอริงท่ี ไดรับการยกยองมากท่ีสุดในประเทศไทยใน

ดานความรับผิดชอบตอสังคม”

For 3 decades, Specseal has been giving back to the 
society and environment and is recognized by customers
as "Thailand's most admired seal and O-ring company 
for corporate social responsibility (CSR)".

If you place an order before 3 p.m., you can be 
sure the products will reach your hands within the 
next day.   Specseal utilizes the quick and correct 
approach with well-trained delivery teams to 
guarantee that your orders will be "On time in 24."

Our 3 decades history of success has made 

us the largest seal company in Thailand.

Our 4 offices are located at the gateways to 

Thailand’s central trades and industries.

Inventory

Service

Seal-Master

Location

Social
Responsibility

เหตุผลที่ควรเลือกซื้อซีลที่ สเป็คซีล  : What makes SPECSEAL so special?

เปนแหลงรวมซีลมากชนิดท่ีสุดในประเทศไทย : 

ซีลไฮโดรลิค ซีลนิวเมติค ซีลเพลาหมุน โอริง ฯลฯ 

มีวัสดุเพื่อใชผลิตซีลและชิ้นงานตางๆ กวา 20,000 

รายการ นําเขาโดยตรงจากผูผลิตชั้นนําของโลก

We stock the most variety of seals in Thailand, 
including hydraulic seals, pneumatic seals, rotary
seals, O-rings, etc. Over 20,000 varieties of standard
size seals and raw materials are available to serve
any applications needed, making Specseal a 
complete one-stop service.

“สเปคซีลเหนือกวาดวยความไวดานบริการ” 

จัดสงทันใจรับสินคาภายใน 24 ชั่วโมง 

ถาทานสั่งสินคากอนบาย 3 โมง 

(ยกเวนสินคาหรือวัสดุที่ใชผลิตมีจํานวนไมพอ)

ใหคําปรึกษาดานเทคนิค แนะนําผลิตภัณฑที่เหมาะสมเพื่อ

ใหมีอายุการใชงานที่นานที่สุด ชวยลดตนทุนและคาใชจาย

ในระยะยาว ประหยัดเวลาในการหยุดเครื่องโดยไมจําเปน

มี Specseal Master catalogue แคตตาล็อกและซีดี

ของผลิตภัณฑซีลตางๆ สําหรับผู ใชงานได ใชอางอิงเพ่ือ

เลือกซีลและโอริงไดอยางสะดวกถูกตองและเหมาะกับชิ้นงาน

เนนใชระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในองคกรเพื่อผลักดัน

การพัฒนาอยางตอเนื่องและรองรับการเติบโตของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย

ขอมูลเกร็ดความรู “คลินิคซีล” เกี่ยวกับซีลที่เราไดรวบรวม

ไว ในเว็ปไซต รวมถึงคอรสอบรมสัมมนาฟรี “สเปคซีล 

คลินิคซีล”แกภาคอุตสาหกรรมท่ีเราใหขอมูลดานเทคนิค

เกี่ยวกับซีลและโอริงที่พบไดเฉพาะที่สเปคซีลเทานั้น

Specseal offers customers an assistance in choosing
correct products for their specific applications 
to reach the maximum products' service lives, 
which substantially reduces costs of downtime.

We provide comprehensive and extensive Master
Catalogue with useful catalogues and CDs for 
user references.

Technical information, Seal Clinic, is available on
our website.  We proudly present free training
programs, "Specseal Seal Clinic", to our valued
customers, which can be found only at Specseal.

We continuously develop and update our information
technology systems to ensure we have the full capability to
provide the best services for the ever-growing Thai industries.

บริการพิเศษมีเฉพาะที่สเปคซีลเทานั้นดวย ซีลมาสเตอร 

และ ซีลมาสเตอรพลัส ผูนําดานการผลิตซีลและ

ชิ้นงานทุกรูปแบบ งานกลึง งานเจาะ งานกัด และงาน

เกลียว ผลิตงานเรงดวนคุณภาพสูง ไมจํากัดจํานวน

Specseal Company Limited 
Founded in 1989 by skilled professionals, with outstanding
visions of innovation and distinctive strategies. At Specseal,
we take pride in our high-quality products, exceptional
services, and corporate social responsibility. These 
qualities make Specseal the most respected sealing
solution company in Thailand. Specseal has been
certified “A” Grade Vendor by leading manufacturing
companies across Thailand for 3 decades.

Specification
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มีบริการที่...สเปคซีล

แหงเดียวในประเทศไทย

ไมจํากัดรูปแบบ : ไมจํากัดจํานวน : ไดซีลคุณภาพสูงในเวลาอันรวดเร็ว   Any Seal : Any Quantity : Seal-Master Produces Seals Rapidly. 

ซีลสําเร็จรูปในสตอก มากชนิดท่ีสุดในประเทศไทย  : Largest stocks of Standard Seals

สเป็คซีล สรางความสําเร็จดวยความโดดเดนทางดานผลิตภัณฑและการบริการ

SPECSEAL achieves success through outstanding products and services.

Instant Seals & Instant Parts

6 machines at Specseal to make

custom-made seals and parts.

For urgent needs of

seals from a diameter

of 3 mm. up to 730 mm.

More than 150 preprogrammed

seal profiles and over 20 high

quality imported sealing materials

from Europe to suit

specific requirements.

มี 6 เคร่ือง

พรอมบริการ

ท่ีสํานักงานขาย

ของสเปคซีล

Only@Specseal

นําเขาวัสดุ

คุณภาพสูงจากยุโรป

มากกวา 20 ชนิด

มีพรอมบริการ

ในสตอก

ผลิตภัณฑ  การบริการ : PRODUCTS   SERVICES

Only@SpecsealOnly@Specseal

 ผูนําดานซีลกลึงและช้ินงานตามสั่ง

The most sophisticated "instant seal making machine"

กลึงซีลได

ตั้งแตวงใน 3 มม.

จนถึงวงนอก

730 มม.

ซีลและช้ินงานดวนผลิตตามส่ัง : Custom-made Seals & Parts by Seal-Master & Seal-Master Plus

For hard-to-find & non-standard

sizes of seals : Hydraulic Seals,

Pneumatic Seals, Oil Seals, 

Wear Rings, 

Back-up Rings, etc.

 ผลิตงานเรงดวน

หรือท่ีหาซ้ือสําเร็จรูปไมได 

เพ่ิมความรวดเร็วในการกลึงซีล

คร้ังละจํานวนมากๆ

ดวยเคร่ือง Barloader

Rotary SealsHydraulic Seals Pneumatic Seals O-Rings & Etc.

ขนาดซีล

เกินกวา 730 มม.

สเปคซีลมีบริการส่ังผลิตจากยุโรป

ดวยวัสดุคุณภาพสูง

ขนาดวงนอกใหญสุด

ถึง 2500 มม. !!
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O-Ring Picker

Seal Hook

Tool for proper installation
and disassembling of O-rings.

Safer and easier ways
to pick O-ring away
from metal groove.

Removing O-Rings,
8 pieces per set with
different hooks heads.
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SAP

SP-506
SP-507

TPE

TPU

4

4

-40

+140

Polymer/Fabric
Fabric Reinforced
Polyes ter Resin
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