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	 บรษิทั	มกิซ์คอน	จ�ำกดั		ก่อตัง้เมือ่ปี	2534	ด้วยทุนจดทะเบียน	134	ล้ำนบำท	
มีทั้งหมด	 2	 สำขำ	 คือ	 ส�ำนักงำนใหญ่ต้ังอยู่	 ต.ล�ำภูรำ	 อ.ห้วยยอด	 จ.ตรัง	 
สำขำ	3	ตั้งอยู่ที่	ต�ำบลบ้ำนควน	อ.เมือง	จ.ตรัง	ครอบคลุมกำรขนส่งคอนกรีต
โดยรอบจังหวัดตรัง	 เพื่อให้สำมำรถรองรับก�ำลังกำรผลิตให้เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรลูกค้ำ	บริษัทฯ	จึงมีเครื่องผสมคอนกรีตทั้งหมด	3	Plant		ทั้งแบบ	Pan	
Mixer,	Drum	Mixer	และแบบ	Dual	Drum	Mixer	ผสมคอนกรีตได้ครั้งละ	
1-2	คิว	ลูกค้ำจึงสำมำรถมั่นใจได้ว่ำจะได้รับสินค้ำได้ทันตำมเวลำที่ต้องกำร	

	 บริษัท	 มิกซ์คอน	 จ�ำกัด	 ได้รับใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำน	 
กับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ	เลขที่	มอก.	213-2552

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด  

ปูนเข้ม เต็มคิว 
ขนส่งตรงเวลำ 
รำคำมิตรภำพ

มอก. 213-2552
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ผลิตและจ�ำหน่ำย 
-	 คอนกรีตทั่วไปส�ำหรับงำนก่อสร้ำง

-	 คอนกรีตส�ำหรับเทพื้น	–	ถนนคอนกรีต

-	 คอนกรีตเท	Topping

-		 คอนกรีตหยำบ	(Lean	Concrete)

-	 คอนกรีตส�ำหรับงำน	Post	Tension

-	 คอนกรีตพิมพ์ลำย	(Stamp	Concrete)

-	 ฟำสท์คอนกรีต

-	 คอนกรีตส�ำหรับงำนผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

คอนกรีตประเภทนี้	ถูกออกแบบส่วนผสมตำมค่ำก�ำลังอัดที่อำยุ	28	วัน	และค่ำกำรยุบตัว

ส�ำหรับงำนเทคอนกรีตท่ัวไป	 โดยมีกำรผสมคอนกรีตด้วยสำรลดน�้ำและหน่วง 

กำรก่อตัว	 ท�ำให้คอนกรีตมีควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนได้เพิ่มขึ้น	 รวมถึงระยะเวลำ

กำรท�ำงำนส�ำหรับงำนคอนกรีตท่ีนำนขึ้นเหมำะส�ำหรับกำรใช้งำนประเภทอำคำร

พำณิชย์	 บ้ำนเดี่ยว	 ทำวเฮำส์	 ตึกสูง	 ค่ำก�ำลังอัดของคอนกรีตมีให้เลือกตั้งแต่	 

180-450	 กก./ตร.ซม.	 (ทรงลูกบำศก์)	 ที่อำยุ	 28	 วัน	 ส�ำหรับค่ำควำมยุบตัว 

ขนำดต่ำง	ๆ	สำมำรถออกแบบได้ตำมที่ลูกค้ำต้องกำร

คอนกรีตประเภทนี้	ถูกออกแบบให้แตกต่ำงจำกคอนกรีตปกติ	โดยออกแบบให้ส่วนผสม

มีส่วนละเอียดมำกกว่ำคอนกรีตปกติ	 เพื่อป้องกันปัญหำเรื่องหินโผล่ที่ผิวหน้ำคอนกรีต

ในขั้นตอนของกำรขัดผิวหน้ำคอนกรีต	 โดยออกแบบส่วนผสมโดยใช้หินเกล็ด 

(ขนำด	3/8	นิว้)เป็นส่วนผสมของมวลหยำบค่ำก�ำลังอัดของคอนกรตีมใีห้เลอืกตัง้แต่	

180-450	 กก./ตร.ซม.	 (ทรงลูกบำศก์)	 ที่อำยุ	 28	 	 วัน	 ส�ำหรับค่ำควำมยุบตัว 

ขนำดต่ำง	ๆ	สำมำรถออกแบบได้ตำมที่ลูกค้ำต้องกำร

คอนกรีตชนิดนี้เหมำะส�ำหรับกำรใช้เทพื้นลำน	

–	 ถนนคอนกรีต	 ค ่ำก�ำลังอัดของคอนกรีต 

มีให้เลือกตั้งแต่	 180-420	 กก./ตร.ซม.(ทรง

ลูกบำศก์)	 ที่อำยุ	 28	 	 วัน	 	 ส�ำหรับค่ำควำมยุบตัว

สำมำรถปรับได้ตำมที่ลูกค้ำต้องกำรคอนกรีตชนิดนี ้

จะเซ็ตตัวเร็ว	ลดปัญหำกำรแตกที่อำจเกิดจำกอุณหภูมิ

บริเวณหน้ำงำน

คอนกรีตงำนทั่วไป

คอนกรีตเท Topping

คอนกรีตส�ำหรับเทพื้น – ถนนคอนกรีต

-		 คอนกรีตรถปั๊ม

-		 คอนกรีตกันซึม

-		 มำรีนคอนกรีต	(คอนกรีตทนน�้ำเค็ม)

-		 คอนกรีตป้องกันซัลเฟต

-		 คอนกรีตห้องเย็น

-		 คอนกรีตส�ำหรับงำน		Shotcrete

-		 คอนกรีตส�ำหรับงำนพิเศษ
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คอนกรีตที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ส�ำหรับงำนเทปรับ

ระดับพื้นผิวคอนกรีต	 ช่วยป้องกันกำรสัมผัสกัน

โดยตรงระหว่ำงดินกับคอนกรีตสด	 ในงำนหล่อ

โครงสร้ำงคอนกรตีเสรมิเหล็ก	โดยเฉพำะโครงสร้ำงทีอ่ยู่

ต�่ำกว่ำหรือใกล้กับระดับดินเช่น	 ฐำนรำก	 คำนคอดิน	 

พื้นถนน	 ที่ไม่ต้องกำรก�ำลังอัด	 หรือ	 เทหล่อเลี้ยงท่อก่อน

กำรล�ำเลียงคอนกรีตโดยกำรใช้ปั๊ม	เป็นต้น

คอนกรตีทีอ่อกแบบมำเพือ่ใช้ส�ำหรบัเทพืน้คอนกรีตพมิพ์ลำย	โดยมกีำรเพิม่

ส่วนผสมของหินเกล็ด	 (ขนำด	 3/8	 นิ้ว)	 เพื่อป้องกันปัญหำเรื่องหินโผล่ 

ที่ผิวหน้ำคอนกรีตในขั้นตอนของกำรขัดผิวหน้ำคอนกรีต	 เพ่ิมสำรลดน�้ำ 

และหน่วงกำรก่อตัวเพื่อให้คอนกรีตมีควำมสำมำรถในพิมพ์ลำยได้นำนขึ้น		

Stamp	Concrete		เหมำะส�ำหรบังำนตกแต่งเพือ่ควำมสวยงำม	ส�ำหรับกำรตกแต่ง

พื้นภำยนอกอำคำร	 เพื่อให้พื้นผิวคอนกรีตนั้นมีรูปลักษณ์กลมกลืนไปกับสภำพ

แวดล้อมและตัวอำคำร	และเมื่อเทียบรำคำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลำยกับพื้นที่ท�ำจำกวัสดุ

อื่นๆ	รำคำค่ำวัสดุและค่ำแรงจะถูกกว่ำ	หรือใกล้เคียงกับกำรปูพื้นด้วยกระเบื้องเกรด	A	

อีกทั้งสำมำรถป้องกันรังสียูวี	 กำรเกิดตะใคร่น�้ำ	 และครำบสกปรกต่ำงๆ	 พื้นคอนกรีต 

พมิพ์ลำย	จะมคีวำมแขง็แรงมำก	มคีวำมสวยงำม	มสีแีละลวดลำยให้เลือกได้ตำมควำมพอใจ

ของผู้ใช้	 ดูแลง่ำยกว่ำพื้นชนิดอื่นๆ	 ใช้น�้ำล้ำงออกได้ง่ำย	 มีพื้นผิวที่ไม่เรียบล่ืน	 จึงเหมำะกับ

พื้นที่นอกอำคำรที่ป้องกันกำรลื่น	หกล้ม	ได้ดี

คอนกรีตหยำบ (Lean Concrete)

คอนกรีตพิมพ์ลำย (Stamp Concrete)

คอนกรีตที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ส�ำหรับงำนพื้นระบบPost	 Tension	 คือมีคุณสมบัติ 

เรือ่งก�ำลงัอดัช่วงต้นเรว็กว่ำคอนกรตีทัว่ไป	เพือ่ให้สำมำรถดงึลวดอดัแรงทีร้่อยไว้ในท่อ	

Galvanized	 ภำยในคอนกรีตหลังจำกเทคอนกรีตแล้วเสร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส่งผลให้พื้นโครงสร้ำงสำมำรถรับแรงได้มำกกว่ำปกติ	 งำนพื้นระบบ	 Post	 

Tension	 นิยมใช้งำนในอำคำรสูง	 เพรำะให้ประโยชน์ในเรื่องควำมเร็วในกำร

ก่อสร้ำงสำมำรถออกแบบช่วงspan	ได้มำกกว่ำลดควำมสูงระหว่ำงชั้นลงเพรำะ

ไม่มีคำนลดน�้ำหนัก	 และลดค่ำใช้จ่ำยโดยรวมของอำคำรลงได้ค่ำก�ำลังอัด 

ของคอนกรีตมีให้เลือกตั้งแต่	 320-380	 กก./ตร.ซม.	 (ทรงลูกบำศก์)	 ที่อำย	ุ

3-7		วนั	ส�ำหรบัค่ำควำมยบุตวัขนำดต่ำง	ๆ 	สำมำรถออกแบบได้ตำมทีล่กูค้ำ

ต้องกำร

คอนกรีตส�ำหรับงำน Post Tension
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คอนกรีตที่ถูกออกแบบโดยส่วนผสมพิเศษ	 เพ่ือให้มีควำมสำมำรถในกำรรับ	 ก�ำลังอัดสูง	

ในเวลำที่รวดเร็วกว่ำคอนกรีตปกติ	 ท�ำให้สำมำรถถอดแบบได้เร็วขึ้น	 เปิดใช้งำนได้เร็ว

ขึน้	ตำมควำมเร่งด่วนของกำรก่อสร้ำงเหมำะส�ำหรบัโครงสร้ำงงำนพืน้	ถนน	ลำน	หรอื	

ฐำนรองแท่นเครื่องจักร	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	งำนซ่อมถนน	ที่ต้องกำรเปิดใช้งำนเร็ว

ผวิหน้ำคอนกรตี	มคีวำมแกร่งและทนทำนต่อกำรกัดส	ีกว่ำคอนกรตีทัว่ไปลดปัญหำ

กำรแตกร้ำวของคอนกรีต	ในช่วงอำยุเริ่มต้น	

เหมำะส�ำหรับงำนโครงสร้ำงพิเศษ	 บริเวณตึกที่สูง	 หรือพื้นที่ที่มี

อุปสรรค	ยำกต่อกำรเทคอนกรีต	ต้องอำศัยอุปกรณ์เสริม	คือรถปั๊ม	

โดยส่วนผสมของคอนกรีตต้องมีควำมเหลวท่ีเหมำะสมคอนกรีต

ที่เหมำะสมส�ำหรับน�ำไปปั๊ม	ค่ำก�ำลังอัดของคอนกรีตมีให้เลือก

ตั้งแต่	210-420	กก./ตร.ซม.	(ทรงลูกบำศก์)	ที่อำยุ	28		วัน

คอนกรตีประเภทนี	้ได้ออกแบบให้เหมำะสมกบังำนทีต้่องกำร

ก�ำลังอัดในช่วงต้นสูง	 ในขณะที่ต้องคงคุณสมบัติที่ดีในด้ำนอื่น	

เช่น	 ค่ำกำรยุบตัว	 ระยะเวลำกำรก่อตัว	 ส่วนผสมคอนกรีต

ประเภทนีม้กีำรผสม	สำรเร่งปฏกิริยิำ	หรอืสำรลดปรมิำณน�ำ้อย่ำง

มำก	 ขึ้นอยู่กับค่ำก�ำลังอัดและค่ำกำรยุบตัวที่ต้องกำร	 กำรพัฒนำ

ก�ำลังอัดของคอนกรีต	จะแตกต่ำงจำกคอนกรีตส�ำหรับงำนโครงสร้ำง

ทั่วไป	 เน่ืองจำกคอนกรีตส�ำหรับงำนคอนกรีตอัดแรง	 จ�ำเป็นต้องม ี

กำรพัฒนำก�ำลังอัดในช่วงอำยุ	 3-7	 วัน	 ซ่ึงสูงกว่ำคอนกรีตปกติเพื่อให้

เหมำะสมกบักำรก่อสร้ำงค่ำก�ำลงัอดัของคอนกรตีมใีห้เลือกตัง้แต่	420-500	

กก./ตร.ซม.(ทรงลูกบำศก์)	ที่อำยุ	28		วัน		

คอนกรีตชนิดนี้	เป็นคอนกรีตที่พัฒนำขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติกันซึม	และมี

ควำมทึบน�้ำสูง	มำกกว่ำคอนกรีตปกติ	โดยมีค่ำกำรซึมผ่ำนของน�้ำในระดับ

ต�่ำ	 ส่วนผสมคอนกรีตประเภทนี้มีกำรผสมน�้ำยำประเภทกันซึม	 ลดปริมำณ

น�ำ้ทีใ่ช้ในส่วนผสม	และหน่วงกำรก่อตวั	เหมำะสมอย่ำงยิง่ส�ำหรบัโครงสร้ำงท่ี

สมัผสัน�ำ้	หรอืควำมชืน้ตลอดเวลำ	เช่น	สระว่ำยน�ำ้	ถงัเกบ็น�ำ้	พืน้ห้องน�ำ้	ฐำนรำก

คำนคอดนิ	โดยมกี�ำลงัอดัมำตรฐำนให้เลอืกใช้ได้ตัง้แต่	180-300	กก./ตร.ซม.(ทรง

ลูกบำศก์)	ที่อำยุ	28		วัน		

คอนกรีตส�ำหรับงำนผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

คอนกรีตกันซึม

ฟำสท์คอนกรีต

คอนกรีตรถปั๊ม
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คอนกรีตนี้ถูกออกแบบส�ำหรับโครงสร้ำงที่สัมผัสกับน�้ำทะเล

หรอื	โครงสร้ำงทีอ่ยูบ่รเิวณชำยฝ่ังทะเล	โดยใช้หลกักำรป้องกนั

กำรซึมผ่ำน	 และกำรจับยึดของสำรครอไรด์ซึ่งเป็นสำรประกอบ

หลักที่ส�ำคัญในน�้ำเค็ม	 ไม่ให้เข้ำไปท�ำปฏิกิริยำกับเหล็กเสริมจน

เป็นสนิม	 เพรำะเม่ือเหล็กเสริมเป็นสนิม	 จะเกิดกำรขยำยตัว	 และ

ท�ำให้คอนกรีตแตกร้ำว	 โครงสร้ำงเกิดควำมเสียหำยได้	 ค่ำก�ำลังอัด

ของคอนกรีตมีให้เลือกตั้งแต่	 180-450	 กก./ตร.ซม.(ทรงลูกบำศก์)	 

ที่อำยุ	28	วัน		

คอนกรตีประเภทนี	้ถกูออกแบบส�ำหรบั	โครงสร้ำง

ที่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่ต�่ำกว่ำจุดเยือกแข็ง	 และ

มีกำรเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอย่ำงฉับพลันอยู ่

สม�่ำเสมอ	 ส่วนผสมของคอนกรีตประเภทนี้มีกำรผสม

น�้ำยำกักกระจำยฟองอำกำศและสำรลดปริมำณน�้ำและ

หน่วงกำรก่อตัว	 เพื่อเพิ่มฟองอำกำศภำยในเนื้อคอนกรีต	

รองรับกำรขยำยตัวของน�้ำในเน้ือคอนกรีต	 เนื่องจำกน�้ำ 

มีกำรเปลี่ยนแปลงปริมำตร	 ส�ำหรับค่ำก�ำลังอัดและค่ำกำร 

ยุบตัวขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ

มำรีนคอนกรีต (คอนกรีตทนน�้ำเค็ม)

คอนกรีตห้องเย็น

คอนกรีตที่ออกแบบส�ำหรับ	งำนโครงสร้ำงที่ต้องทนทำนต่อซัลเฟตโดยเฉพำะ	เช่น	งำน

บ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย	 โครงสร้ำงท่ีต้องสัมผัสกับดินเค็มน�้ำใต้ดิน	 น�้ำเสียจำกบ้ำนเรือนและ

โรงงำนอตุสำหกรรมด้วยหลกักำรลดสำรประกอบบำงอย่ำงในคอนกรตีทีท่�ำปฎกิริยิำ

กบัซัลเฟต	ซึง่เป็นสำเหตหุลกัของควำมเสยีหำยท่ีจะเกดิขึน้	และออกแบบให้คอนกรีต

มีเนื้อแน่น	 เพื่อต้ำนทำนกำรซึมผ่ำนของซัลเฟตซึ่งเป็นสำเหตุหลักของควำมเสีย

หำยที่จะเกิดขึ้น	 กำรขยำยตัว	 และแตกร้ำวของเนื้อคอนกรีตค่ำก�ำลังอัดของ

คอนกรีตมีให้เลือกตั้งแต่	180-450	กก./ตร.ซม.(ทรงลูกบำศก์)	ที่อำยุ	28	วัน		

กำรออกแบบส่วนผสมจะใช้ขบวนกำรแบบแห้ง	คือ	ใช้ปูนซีเมนต์	ผสมด้วยหินเกล็ด	(ขนำด	3/8	นิ้ว)	

ในส่วนของมวลรวมหยำบ	 และมีกำรเพิ่มสำรลดน�้ำและหน่วงกำรก่อตัว	 เพื่อให้คอนกรีตมีควำม

สำมำรถในกำรท�ำงำน	 และแห้งเร็วข้ึนแล้วจึงใช้อุปกรณ์เครื่องพ่นส่งผ่ำนไปยังท่อ	 และหัวฉีด	

คอนกรตีจะถกูอดัด้วยแรงลมอดัควำมเรว็สงูไปยงัพืน้ผวิทีต้่องกำร		ส่วนน�ำ้จะถูกฉดีเป็นฝอยผ่ำน

เข้ำไปโดยส่วนใหญ่คอนกรีตพ่นจะใช้ในงำนซ่อมแซม	 เสริมควำมแข็งแรงของโครงสร้ำง	 เช่น	

อุโมงค์	เพิ่มเสถียรภำพของลำดหิน	หรือกำรดำดคอนกรีตคลอง	หรือเป็นชั้นเคลือบบำงๆ	เพื่อ

ป้องกันเหล็กผุกร่อน	ส�ำหรับค่ำก�ำลังอัดและค่ำกำรยุบตัวขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ

คอนกรีตป้องกันซัลเฟต

คอนกรีตส�ำหรับงำน Shotcrete
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	 ส�ำหรับงำนที่มีข้อจ�ำกัดพิเศษ	สำมำรถแจ้งรำยละเอียดเพื่อออกแบบคอนกรีตได้ตำมที่ลูกค้ำต้องกำร	 เพื่อปรับใช้ให้เหมำะสมในแต่ละ

โครงกำร

คอนกรีตส�ำหรับงำนพิเศษ

ข้อแนะน�ำในกำรเตรียมพื้นที่เทพื้นคอนกรีต

1.	 เก็บวัชพืช	ขุดรำกไม้	เศษดินร่วน	โคลน	และสำรอินทรีย์ออก

2.	 ปรับระดับบริเวณท่ีจะเทคอนกรีต	 ควรบดอัดแล้วจนได้ควำมหนำ	 10	 ถึง	 

	 15	เซนตเิมตร	(กรณทีัว่ไป)	ด้วยเครือ่งมือบดอดั	เช่น	รถบด	เครือ่งตบหน้ำดนิ 

	 แบบสั่นสะเทือน	หรือบดด้วยลูกกลิ้ง

3.	 ส�ำหรับกำรเทพืน้คอนกรีตบนดนิโคลน	ต้องขุดโคลนออกให้หมดแล้วน�ำ 

	 ดินใหม่มำใส่บดอัดให้แน่น	 ส่วนดินเหนียวหรือดินที่น�้ำระบำย 

	 ได้ยำก	 ควรใส่ชั้นกรวดทรำยหนำไม่น้อยกว่ำ	 10	 เซนติเมตร	 

	 เพื่อรองรับพ้ืนคอนกรีต	 และบดอัดช้ันกรวดทรำยให้แน่นเพื่อ 

	 ปรับระดับ

4.	 รำดน�้ำบนผิวดินก่อนเทคอนกรีต	เพื่อป้องกันมิให้น�้ำในคอนกรีต 

	 ถูกดูดซับออกไป	ซึ่งจะท�ำให้ก�ำลังของคอนกรีตลดลง

ข้อแนะน�ำในกำรเตรียมงำน เททับแผ่นพื้น 

เทเสำ เทคำน

1.	ตรวจสอบแบบหล่อและค�ำ้ยนั	ให้มคีวำมแขง็แรง

เพียงพอ

2.	ตรวจสอบเหล็กเสริม	ทั้งขนำด	จ�ำนวน	ระยะ	และ

ต�ำแหน่ง	ให้ถูกต้องตรงตำมรูปแบบ

3.	ตรวจสอบระดบัของพ้ืน	คำน	และศนูย์	ให้ตรงตำมแบบ

4.	ทำน�้ำมันที่แบบ	เพื่อให้ถอดแบบได้ง่ำย	หรือพรมน�้ำให้

ไม้แบบชุม่กำรบ่มคอนกรตี	เพือ่รกัษำควำมชืน้ของคอนกรตี

ไม่ให้แตกร้ำว	เนือ่งจำกควำมช้ืนระเหยออกเรว็เกินไป	ควรปู

พลำสติกช่วยเพื่อป้องกันกำรสูญเสียน�้ำ	 และขณะท่ีกำรแต่ง

หน้ำคอนกรีตก็ไม่ควรเติมน�้ำให้มำกเกินไปเช่นกัน

ข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการคอนกรีตซีแพค

ข้อแนะน�ำในกำรเตรียมงำนคอนกรีตอัดแรง

1.		หลีกเลี่ยงกำรผสมน�้ำเพิ่มท่ีหน้ำงำน	 เพรำะจะท�ำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิดกำรเปลี่ยนแปลง	 ส่งผลให้คอนกรีตเกิดกำร 

	 แยกตัว	ขณะเทคอนกรีต	เกิดปัญหำคอนกรีตเป็นฝุ่นที่ผิวหน้ำ	เกิดปัญหำค่ำก�ำลังอัดต�่ำกว่ำค่ำกำรรับรอง	เป็นต้น

2.	 ในระหว่ำงกำรเทคอนกรีต	 ควรมีกำรล�ำเลียงคอนกรีตอย่ำงเหมำะสม	 ไม่ปล่อยคอนกรีตจำกที่สูงเพ่ือป้องกันกำรแยกตัว 

	 ของคอนกรตี	รวมทัง้กำรท�ำคอนกรีตให้แน่นอย่ำงเหมำะสม	เพือ่ให้คอนกรตีเข้ำแบบหล่อได้อย่ำงสมบรูณ์	เป็นเนือ้เดยีวกนั 

	 ไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว

3.	หลังจำกที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว	ควรมีกำรบ่มคอนกรีต	เพื่อลดปัญหำ

ในเรื่องของ	กำรแตกร้ำวของคอนกรีต	เนื่องจำกกำรหดตัว

 ข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการคอนกรีตซีแพค
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บริกำร

บรษิทัฯ	มคีวำมสำมำรถในกำรผลติ	และจดัส่งได้มำกกว่ำ	600	

คิวต่อวัน	 พร้อมทั้งมีรถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จขนำด	 3	 คิว	 

5	คิว	7	คิว	มำกกว่ำ	23	คัน	ไว้ส�ำหรับบริกำรลูกค้ำทั่วไป	และ

เหมำะอย่ำงยิ่งส�ำหรับลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรคอนกรีตผสมเสร็จ

เป็นจ�ำนวนมำก	และมีเวลำในกำรท�ำงำนให้เสร็จภำยในระยะเวลำ

อันสั้น	 ลูกค้ำจะได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรจัดส่งจำกแหล่ง

คอนกรีตผสมเสร็จที่ใกล้จุดก่อสร้ำงมำกที่สุด	 นอกจำกน้ีทำงบริษัทฯ	

ได้มีกำรติดตั้ง	GPS	เพื่อใช้เป็นระบบควบคุมคุณภำพให้บริกำร	เพื่อให้

แน่ใจว่ำสินค้ำได้ถูกส่งมอบถึงมือลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว	 ตรงตำมเวลำ 

ที่นัดหมำยโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชำญ	 และทีมงำน	 ที่มุ ่งมั่นในกำรท�ำงำน	 

ถือเป็นสิ่งที่เรำภำคภูมิใจเป็นอย่ำงยิ่ง

	 นอกจำกน้ีทำงบริษัทฯ	 มีกำรตรวจสอบคุณภำพของคอนกรีต	 โดยกำร 

สุ่มเก็บตัวอย่ำงจำกคอนกรีตที่ใช้หน้ำงำนในวันน้ันๆ	 เพื่อน�ำมำทดสอบหำค่ำ

ก�ำลังอัดคอนกรีตที่อำยุ	7	,	14	และ	28	วันอีกด้วย

รถขนส่งคอนกรีต 

บริษัทฯ	มีบริกำรรถปั๊มคอนกรีต	ขนำด	30	เมตร	และ	42	เมตรเพื่อใช้

ในกำรล�ำเลียงคอนกรีตไปยังที่สูง	หรือใน	ที่ที่มีอุปสรรค	ยำกต่อกำรเท

คอนกรีตท�ำให้เกิดควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรเทคอนกรตีเมือ่เทยีบกบั

วิธีอื่นๆลดค่ำแรงงำนในกำรเทคอนกรีต	 ใช้คนน้อยกว่ำ	 เป็นผลให้

ค่ำแรงงำนในกำรเทน้อยลงค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงทัง้หมดกล็ดลง

ไปด้วย

รถปั๊มคอนกรีต
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รถขนส่งคอนกรีต บริษัทฯ	มีบริกำรให้เช่ำรถเครนขนำด	25	และ	35	ตัน	เพื่ออ�ำนวยควำม

สะดวกในกำรล�ำเลียงคอนกรีตไปยังที่สูง	หรือในที่ที่มีอุปสรรค	ยำกต่อ

กำรเทคอนกรีตและบริกำรยกของขึ้นที่สูง	 หรือบริเวณที่อยู่ไกล	 เช่น	

แผ่นพื้นส�ำเร็จรูปแผ่นพื้นสะพำน	เพื่อติดตั้งหน้ำงำน

รถเครน
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w/c	>	0.65	หรือ	f’c	<		20	เมกกะปำสคำล

0.45	<	w/c	≤	0.65	หรือ

		20	เมกกะปำสคำล	f’c	≤	40	เมกกะปำสคำล

w/c	>	0.45	หรือ	f’c	>	40	เมกกะปำสคำล

1.	 คอนกรีตหล่อในที่	ทั้งอัดแรงและไม่อัดแรง	

	 แผ่นพื้น	และผนัง	

	 องค์อำคำรอื่น

2.	 คอนกรีตหล่อส�ำเร็จ	(ควบคุมคุณภำพจำกโรงงำน)	

	 ทั้งอัดแรงและไม่อัดแรง	

	 แผ่นพื้น	และผนัง	

	 องค์อำคำรอื่น

หมำยเหตุ	*กรณีที่ระยะหุ้มเหล็กเสริมทั่วไปไม่เกิน	20	มม.	หรือกรณีที่ต้องเผชิญกับกรดหรือ

เผชิญกับสภำวะซัลเฟตตั้งแต่ระดับปำนกลำงขึ้นไป	ให้ใช้ค่ำสัมประสิทธิ์ระยะหุ้มเหล็กเสริมเท่ำกับ	1.0	

ระยะหุ้มเหล็กเสริมทั่วไป (C0) ส�ำหรับโครงสร้ำงคอนกรีตที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดสนิมของ
เหล็กเสริม

1.2

1.0

 

0.9*

50

65

40

50

ค่ำอัตรำส่วนน�้ำต่อวัสดุประสำน ( w/b ) หรือ ก�ำลังอัดประลัย 
( f’c ) ทรงกระบอก ที่อำยุ 28 วัน

ลักษณะงำนก่อสร้ำง

ค่ำสัมประสิทธิ์
ระยะหุ้มเหล็กเสริม

ระยะหุ้มต�่ำสุด (มม.)

ข้อก�ำหนดทั่วไปในกำรออกแบบเมื่อพิจำรณำด้ำนควำมคงทน

ระยะหุ้มเหล็กเสริมน้อยสุด
Cmin	=   α   C0 
C	:	ระยะหุ้มเหล็กเสริมน้อยสุด	(มม.) 
α :	สัมประสิทธิ์ระยะหุ้มเหล็กเสริม 
C0	:	ค่ำแนะน�ำส�ำหรับระยะหุ้มเหล็กเสริมทั่วไป	(มม.) 
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1.	 คอนกรีตอัดแรง

2.	 คอนกรีตเสริมเหล็กที่ขณะใช้งำนมีกำรสัมผัสกับคลอไรด์	

	 เช่น	ก�ำแพงกันคลื่น	(Sea-Retaining	Walls)

3.	 คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภำพแห้ง	หรือขณะใช้งำนมี

	 กำรป้องกันควำมชื้น

4.	 กำรก่อสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็กอื่น

1.	 สภำวะทั่วไป

2.	 สภำวะเสี่ยงต่อกำรเกิดสนิม

3.	 สภำวะเสี่ยงต่อกำรเกิดสนิมรุนแรง

1.		คอนกรีตที่ต้องกำรควำมทึบน�้ำ

2.		คอนกรตีในสภำวะทีเ่สีย่งต่อกำรเกดิสนมิหรอืกำรเส่ือมสภำพของคอนกรตีระดบัปำนกลำง	 

	 (เช่น	สภำพแวดล้อมคำร์บอเนชั่น	ที่เสี่ยงต่อคำร์บอเนชัน		 รุนแรง	 หรือสภำพแวดล้อม 

	 คลอไรด์ที่อยู่ห่ำงจำกชำยฝั่งตั้งแต่	100	m	จนถึง	1,000	m)

3.	 คอนกรีตในสภำวะที่เสี่ยงต่อกำรเกิดสนิมหรือกำรเสื่อมสภำพ	ของคอนกรีต	 	 	

	 ระดับรุนแรง	(เช่น	สภำพแวดล้อมคลอไรด์ที่อยู่	ห่ำงจำกชำยฝั่งน้อยกว่ำ	100	m)

หมำยเหต	ุ หำกระยะหุม้เหลก็เสรมิ	 (	 C	 )	 เกนิ	 100	 มม.	 ให้ใช้ค่ำ	 100	 มม.	 ในกำรค�ำนวณหำควำม	กว้ำงรอยร้ำวทีม่ำกทีส่ดุ 

หมำยเหตุ	โดยกำรทดสอบเพื่อหำปริมำณคลอไรด์รวมที่ละลำยน�้ำได้ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

STM	C	1152/C	1152M	:	Standard	Test	Method	fof	Acid-Soluble	Chloride	in	Mortar	and	Concrete	

0.50

0.50

0.45

0.08

0.20

1.00

0.30

0.004	x	C

ห้ำมมีรอยร้ำว

ห้ำมมีรอยร้ำว

0.005	x	C

0.004	x	C

0.0035	x	C

สภำวะของคอนกรีต

ลักษณะงำนก่อสร้ำง

ควำมรุนแรงของสภำพแวดล้อม

อัตรำส่วนน�้ำต่อ
วัสดุประสำนสูงสุด

ปริมำณคลอไรด์ที่ละลำยในกรด
ที่ยอมให้ในส่วนผสมคอนกรีต

(ร้อยละของน�้ำหนักวัสดุประสำน)

เหล็กเสริมอัดแรง (มม.)เหล็กเสริมทั่วไป (มม.)

ข้อก�ำหนดทั่วไปในกำรออกแบบเมื่อพิจำรณำด้ำนควำมคงทน

อัตรำส่วนน�้ำต่อวัสดุประสำนสูงสุด

ปริมำณคลอไรด์ทั้งหมดที่ยอมให้ในส่วนผสมคอนกรีต

ควำมกว้ำงรอยร้ำวที่มำกที่สุดที่ยอมรับได้
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	 ควำมสำมำรถเทได้	 (Workability)	 เป็นคุณสมบัติที่ต้องกำรอย่ำงหนึ่งของคอนกรีตสดหมำยถึงกำรที่คอนกรีตสดสำมำรถไหลเขำ้แบบ

หล่อได้ดีท�ำให้แน่นตัวได้ง่ำยและคอนกรีตที่หล่อได้ปรำศจำกรู	 และโพรงต่ำงๆ	 คอนกรีตที่ดีควรใช้ปริมำณน�้ำในสัดส่วนที่เหมำะสมเพื่อให้

เกิดควำมสำมำรถเทได้ดี	 กำรทดสอบค่ำกำรยุบตัวของคอนกรีต	 (Slump	Test)	 เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ทดสอบหำควำมข้นเหลวของคอนกรีตใช้

กนัทัว่ไปทัง้ในสนำมและในห้องปฏบิตักิำร	วธินีีท้�ำได้ง่ำยและเครือ่งมือทีใ่ช้กท็�ำได้ไม่ยำกนกั	ค่ำกำรยบุตวัของคอนกรตีทีว่ดัได้ส�ำหรบัคอนกรตี

ที่มีอัตรำส่วนผสมเดียวกันจะมีค่ำมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมำณน�้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต	ค่ำกำรยุบตัวของคอนกรีตยิ่งน้อยก�ำลังของคอนกรีต

ที่ได้ยิ่งสูงขึ้น

วิธีกำรทดสอบ
	 1.	 น�ำอุปกรณ์ทั้งหมด	(ยกเว้นตลับเมตรหรือไม้วัด)	จุ่มน�้ำให้เปียก

	 2.	 วำงแผ่นเหล็กลงกับพื้นรำบ	น�ำสลั้มโคนขึ้นวำง	ใช้เท้ำเหยียบปลำยทั้ง	2	ข้ำง

	 3.	 ใช้ช้อนตัก	ตักคอนกรีตใส่ลงในสลั้มโคนโดยแบ่งเป็น	3	ชั้น	ปริมำณเท่ำๆกัน	ชั้นที่	1	ใส่คอนกรีตในสลั้มโคนสูงประมำณ	6-7	ซม.		

	 	 ต�ำด้วยเหลก็ด�ำ	25	ท	ีในกำรต�ำต้องต�ำให้ทัว่พืน้ที	่ใส่คอนกรตีชัน้ที	่2	จนสูงประมำณ	15	ซม.	ต�ำให้ทะลุคอนกรตีชัน้ที	่1	เพยีงเลก็น้อย	 

	 	 ใส่คอนกรีตชั้นที่	3	จนเต็ม	ต�ำให้ทะลุคอนกรีตชั้นที่	2	เพียงเล็กน้อย	ปำดผิวหน้ำคอนกรีตให้เรียบ	รวมทั้งท�ำควำมสะอำดบริเวณ 

	 	 โคนและแผ่นเหล็กรอง

	 4.	 ดึงสลั้มโคนขึ้นตรงๆ	ไม่หมุน

	 5.	 วำงสลั้มโคนลงข้ำงๆ	คอนกรีตแล้ววัดค่ำกำรยุบตัวของคอนกรีต

	 กำรหำปริมำณอำกำศในคอนกรีต	จะท�ำให้ทรำบว่ำในหนึ่งหน่วยปริมำตรคอนกรีตนั้นมีปริมำณอำกำศร้อยละเท่ำใด	ซึ่งปริมำณอำกำศ

นั้นมีผลต่อกำรแยกตัว	 กำรเยิ้ม	 ค่ำยุบตัว	 ก�ำลังอัด	 และควำมคงทนต่อกำรแข็งตัวของน�้ำ	 งำนก่อสร้ำงบำงประเภท	 เช่น	 ห้องเย็น,เขื่อน	 

มีข้อก�ำหนดให้ใช้คอนกรีตท่ีมีปริมำณอำกำศ	 3-5%	 ถ้ำน้อยกว่ำข้อก�ำหนดจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้ำนควำมต้ำนทำน	ถ้ำมำกกว่ำ 

เกินไปท�ำให้ก�ำลังอัดของคอนกรีตต�่ำ

วิธีกำรทดสอบ
	 1.	 น�ำอุปกรณ์ทั้งหมดไปจุ่มน�้ำให้เปียก	แล้วใช้ผ้ำซับน�้ำที่คงค้ำงในภำชนะให้หมด

	 2.	 ตักคอนกรีตใส่ลงในมิเตอร์	โดยแบ่งเป็น	3	ชั้น	เท่ำๆกัน	ในแต่ละชั้นต�ำ	25	ครั้งด้วยเหล็กต�ำ

	 3.	 ใช้ค้อนยำงตีรอบๆ	แอร์มิเตอร์	10-15	ครั้ง	เพื่อไล่อำกำศในคอนกรีตออกให้หมด

	 4.	 ใช้แผ่นเหล็กปำดหน้ำคอนกรีตให้เรียบ	ท�ำควำมสะอำดบริเวณขอบแอร์มิเตอร์	ปิดฝำและขันสกรูให้แน่น

	 5.	 เปิดวำล์วส�ำหรับใส่น�้ำทั้งสองข้ำง	ใช้ลูกยำงดูดน�้ำใส่จนเต็ม	โดยสังเกตจำกน�้ำที่ไหลออกมำอีกด้ำนหนึ่งเมื่อน�้ำเต็มจึงปิดวำล์ว

	 6.	 อัดอำกำศเข้ำไปในหม้อลมที่อยู่บริเวณฝำปิดจนเต็ม	โดยสังเกตจำกหน้ำปัดของเครื่อง	เข็มจะชี้ที่เลขศูนย์

	 7.	 กดปุ่มอัดอำกำศแล้วใช้ค้อนยำงเคำะด้ำนข้ำงแอร์มิเตอร์เบำๆ

	 8.	 บันทึกค่ำจำกหน้ำปัดของเครื่อง

กำรทดสอบสลั้ม ตำมมำตรฐำน 
ASTM C-143

กำรทดสอบหำปริมำณอำกำศ
ด้วยวิธีควำมดัน ตำมมำตรฐำน  

ASTM C-231

12 บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
Mixcon Co.,Ltd.  



	 วตัถปุระสงค์	เพ่ือหำระยะเวลำกำรก่อตวัของคอนกรตี	เพ่ือน�ำคอนกรตีไปใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม	คอืสำมำรถเทอดัแน่น	แต่งผิวคอนกรตี	

ท�ำให้สำมำรถวำงแผนกำรท�ำงำนเกี่ยวกับโครงสร้ำงคอนกรีตได้ถูกต้อง

วิธีกำรทดสอบ
	 1.	 น�ำคอนกรีตร่อนผ่ำนตะแกรงมำตรฐำนเบอร์	4

	 2.	 น�ำส่วนที่ผ่ำนตะแกรงเบอร์	4	เทลงแบบลูกบำศก์ที่เตรียมไว้	โดยใส่ควำมสูงต�่ำกว่ำขอบแบบประมำณครึ่งชั่วโมง

	 3.	 ใช้เหล็กต�ำให้ทั่วพื้นที่	ใช้ค้อนยำงเคำะด้ำนข้ำงแบบเพื่อไล่ฟองอำกำศออกจำกส่วนผสม

	 4.	 วัดอุณหภูมิ

	 5.	 ปำดผิวหน้ำให้เรียบ

	 6.	 วำงทิ้งไว้เมื่อมีน�้ำลอยขึ้นมำ	ให้ใช้ลูกยำงดูดน�้ำออก

	 7.		 ยกแบบวำงบนเครื่องทดสอบที่ใส่หัวกดไว้เรียบร้อย	 แล้วกดให้หัวกดจมในเนื้อคอนกรีต	 2.5	 ซม.	 จดค่ำน�้ำหนักท่ีขึ้นบนสเกล	 

เวลำตั้งแต่เริ่มผสมจนถึงเวลำกดและขนำดของหัวกดที่ใช้มีให้เลือกตั้งแต่ขนำดพื้นที่	1	1/2	1/4			1/10	1/20	1/40	ตร.นิ้ว	ในกำรทดสอบ

จะเลือกหัวกดให้เหมำะสมกับสภำพคอนกรีต	โดยช่วงแรกจะใช้หัวกดขนำดใหญ่	และเมื่อเวลำผ่ำนไปคอนกรีตแข็งตัว	จะเลือกหัวกดขนำด

เล็กลง	ในกำรทดสอบต้องหำแรงต้ำนทำนอย่ำงน้อย	6	จุด

กำรทดสอบระยะเวลำ
กำรก่อตัว ตำมมำตรฐำน 
ASTM C-403

	 วัตถุประสงค์	 เพื่อทดสอบก�ำลังอัดของคอนกรีต	 ซ่ึงเป็นคุณสมบัติส�ำคัญของคอนกรีตที่แข็งตัว	 ที่จะแสดงควำมสำมำรถในกำรรับแรง

ของคอนกรีต

กำรท�ำก้อนตัวอย่ำงคอนกรีต 
ส�ำหรับกำรทดสอบ
ควำมต้ำนแรงอัด
ของแท่งคอนกรีต

วิธีกำรทดสอบ
1.	 ท�ำควำมสะอำดแบบหล่อคอนกรีตและทำน�้ำยำทำแบบให้ทั่ว

2.	 ตักคอนกรีตใส่แบบ	3	ชั้น	ให้มีปริมำตรแต่ละชั้นเท่ำๆ	กัน

3.	 ตกัคอนกรตีชัน้ที	่1	แล้วต�ำ	35	ครัง้	ด้วยเหลก็ต�ำปลำยสีเ่หลีย่ม

จัตุรัส

4.	 ตักคอนกรีตใส่ชั้นที่	2	ต�ำ	35	ครั้ง

5.	 ตักคอนกรีตใส่ชั้นที่	3	ต�ำ	35	ครั้ง

6.	 เติมคอนกรีตให้เต็ม	แล้วปำดหน้ำให้เรียบด้วยเกรียงเหล็ก

7.	 คลุมด้วยแผ่นพลำสติกไว้	24	ชั่วโมง

8.	 ถอดแบบออก	เขียนรำยละเอียดของก้อนปูนก่อนน�ำไปบ่ม

	 กำรขนย้ำยก้อนตัวอย่ำงคอนกรตีไปบ่มต้องท�ำอย่ำงระมดัระวงั	

เนือ่งจำกคอนกรตีมอีำยนุ้อยและยงัไม่แขง็แรงเพยีงพอ	ซึง่อำจ

จะมีผลท�ำให้ก�ำลังของคอนกรีตได้ค่ำต�่ำกว่ำที่ควรจะเป็น
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โครงกำรก่อสร้ำงระบบป้องกันน�้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบำลต�ำบลห้วยยอด 
และชุมชนต่อเนื่อง อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ก่อสร้ำงอำคำรเรียน โรงเรียนเทศบำล 8 อนุบำลฝันที่เป็นจริง 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ปี 2560

ปี 2560

ผลงำน

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

14 บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
Mixcon Co.,Ltd.  



โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยำรัษฎำนุประดิษฐ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น�้ำตรัง 
(บริเวณหลักเมืองควนทองสีห์) อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ปี 2560

ปี 2560 บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
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โครงกำรก่อสร้ำงสวนไม้ดอกกลำงแจ้ง ทำงหลวงหมำยเลข 4  
ถนนพัทลุง-ตรัง(เขำพับผ้ำ) จังหวัดตรัง

โครงกำรจ้ำงเหมำแก้ไขปัญหำและฟื้นฟูทำงหลวงที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติ 
ตรัง-เขำพับผ้ำ จังหวัดตรัง

ปี 2560

ปี 2560

ผลงำน

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

16 บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
Mixcon Co.,Ltd.  



โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต บริเวณสี่แยกอันดำมัน อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

โครงกำรก่อสร้ำงพื้นโรงเรียนพรศิริกุล อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ปี 2560

ปี 2559 บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
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งำนก่อสร้ำงปั๊มแก๊ส ชะมวงแก๊ส จังหวัดตรัง

งำนก่อสร้ำงปั๊มคำลเท็กซ์ ปิชยดำปีโตรเลียมอ�ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง

ปี 2559

ปี 2559

ผลงำน

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

18 บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
Mixcon Co.,Ltd.  



งำนเทพื้น บริษัท กันตังพำรำวู้ด จ�ำกัด อ.กันตัง จ.ตรัง

งำนก่อสร้ำงอำคำรหอสมุดโรงเรียนจุฬำภรณ์ อ.เมือง จ.ตรัง

บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จ�ำกัด

บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จ�ำกัดปี 2559

ปี 2559
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งำนก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

หมู่บ้ำนเมืองทอง ต.บ้ำนโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง

ปี 2559

ปี 2557 บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

ผลงำน

20 บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
Mixcon Co.,Ltd.  



โรงแรม อีโค่ อินน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

ส�ำนักงำนสรรพสำมิตเขตพื้นที่จังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

ปี 2557

ปี 2557 บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
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อำคำรส�ำนักงำนอัยกำรพร้อมบ้ำนพัก อ.เมือง จ.ตรัง

หมู่บ้ำนเมืองทอง ต.นำตำล่วง อ.เมือง จ.ตรัง

ปี 2557

ปี 2557 บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

ผลงำน

22 บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
Mixcon Co.,Ltd.  



บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด 
Mixcon Co.,Ltd.
(ส�ำนักงำนใหญ่)  2 หมู่ที่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ล�ำภูรำ 
   อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
(สำขำ)   49 หมู่ที่ 6 ต.บ้ำนควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

แผนที่ บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด และมิกซ์คอน (บ้ำนควน) สำขำ 3

4

40
3

415841
59

4046

403

40
3

41
9

419

2024 

4

4

อ.หวยยอด

วัดลำภูรา

เทศบาลคลองเต็ง

วิทยาลัยเกษตรตรัง

สี่แยกอันดามัน

คายพระยารัษฎานุประดิษฐ

สี่แยกคลองเต็ง
สี่แยกนานอน

สามแยกตนชด สี่แยก อตก.

อ.วังวิเศษ

ทาอากาศยาน
จ.ตรัง

วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยการอาชีพตรัง

สี่แยกตนสมอสี่แยกสาริกา

ถ.พระราม 6

ถ.
รัษ

ฎา

สถานีรถไฟตรัง

สำนักงานขนสงตรัง

อ.นาโยง ไป จ. พ
ัทลุง-ส

งขลา

ไป
 อ

.กัน
ตร

ัง

ไป จ. กระบี่ ไป
 จ

. น
คร

ศร
ีธร

รม
รา

ช

ถ.เพชรเกษม

ถ.เพชรเกษม

ถ.
เพ

ชร
เก

ษม

อ.สิเกา

อ.เมือง ตรัง

การไฟฟาสวนภูมิภาคตรัง

บริษัท มิกซคอน จำกัด
ลำภูรา

บริษัท พรชัยคอนกรีต 
2002 จำกัด

บริษัท มิกซคอน จำกัด
สาขา 3

บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด 
Pornchaiconcrete 2002 Co.,Ltd.
 168/1 หมู 6 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.หวยยอด จ.ตรัง 92190
โทรศัพท/โทรสาร 075-266-272, 075-284-254-5 
ฝายขาย 081-396-6860
E-mail : por@pornchaiconcrete2002.com, 
 por_trang@hotmail.com

บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด
Trang UC Co.,Ltd.
 115 หมู 5 ต.โคกสะบา อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
โทรศัพท/โทรสาร  075-203-018, 081-476-9615, 089-474-1210
E-mail : por@pornchaiconcrete2002.com, 
 tranguc@hotmail.com

บริษัท มิกซคอน จำกัด
Mixcon Co.,Ltd. 
(สำนักงานใหญ) 2 หมู 6 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.หวยยอด จ.ตรัง 92190
(สาขา 3) 49 หมู 6 ต.บานควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท/โทรสาร 075-266-119, 075-284-172 
ฝายขาย  089-474-6162, 081-396-2789
E-mail :  por@pornchaiconcrete2002.com, 
 mixcontrang@yahoo.co.th

TRANG UC

TRANG UC

บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด

หอนาิกา

สี่แยกบานควน

มหาวิทยาลัย
สงขรานครินทร

โทรศัพท์/โทรสำร 075-284-172  
ฝ่ำยขำย  094-594-6929, 081-396-2789
“ปูนเข้ม เต็มคิว ขนส่งตรงเวลา ราคามิตรภาพ”
E-mail  : mixcontrang@yahoo.co.th
หมำยเลขนิติบุคคล 0925533000081



มอก. 213-2552

บริษัท มิกซคอน จำกัด
Mixcon Co.,Ltd.

บริษัท มิกซคอน จำกัด 
Mixcon Co.,Ltd.
(สำนักงานใหญ)  2 หมูที่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.หวยยอด จ.ตรัง 92190
(สาขา)   49 หมูที่ 6 ต.บานควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทรศัพท/โทรสาร 075-284-172  
ฝายขาย  094-594-6929, 081-396-2789
“ปูนเขม เต็มคิว ขนสงตรงเวลา ราคามิตรภาพ”
E-mail  : mixcontrang@yahoo.co.th
หมายเลขนิติบุคคล 0925533000081

ไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
กับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ

เลขที่ มอก. 213-2552

“ปูนเขม เต็มคิว 
ขนสงตรงเวลา ราคามิตรภาพ”

“ปูนเขม เต็มคิว 
ขนสงตรงเวลา ราคามิตรภาพ”

ผลิตและจำหนาย
คอนกรีตผสมเสร็จ
ผลิตและจำหนาย
คอนกรีตผสมเสร็จ

มิกซคอนมิกซคอน


