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มอก. 213-2552

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

บริษทั มิกซ์คอน จ�ำกัด  ก่อตัง้ เมือ่ ปี 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 134 ล้านบาท
มีทั้งหมด 2 สาขา  คือ ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ต.ล�ำภูรา  อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
สาขา 3 ตั้งอยู่ที่ ต�ำบลบ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง ครอบคลุมการขนส่งคอนกรีต
โดยรอบจังหวัดตรัง เพื่อให้สามารถรองรับก�ำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความ
ต้องการลูกค้า บริษัทฯ จึงมีเครื่องผสมคอนกรีตทั้งหมด 3 Plant  ทั้งแบบ Pan
Mixer, Drum Mixer และแบบ Dual Drum Mixer ผสมคอนกรีตได้ครั้งละ
1-2 คิว ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าได้ทันตามเวลาที่ต้องการ
บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ มอก. 213-2552
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ผลิตและจ�ำหน่าย
-

คอนกรีตทั่วไปส�ำหรับงานก่อสร้าง
คอนกรีตส�ำหรับเทพื้น – ถนนคอนกรีต
คอนกรีตเท Topping
คอนกรีตหยาบ (Lean Concrete)
คอนกรีตส�ำหรับงาน Post Tension
คอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete)
ฟาสท์คอนกรีต
คอนกรีตส�ำหรับงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

-

คอนกรีตรถปั๊ม
คอนกรีตกันซึม
มารีนคอนกรีต (คอนกรีตทนน�้ำเค็ม)
คอนกรีตป้องกันซัลเฟต
คอนกรีตห้องเย็น
คอนกรีตส�ำหรับงาน  Shotcrete
คอนกรีตส�ำหรับงานพิเศษ

คอนกรีตงานทั่วไป
คอนกรีตประเภทนี้ ถูกออกแบบส่วนผสมตามค่าก�ำลังอัดที่อายุ 28 วัน และค่าการยุบตัว
ส� ำ หรั บ งานเทคอนกรี ต ทั่ ว ไป โดยมี ก ารผสมคอนกรี ต ด้ ว ยสารลดน�้ ำ และหน่ ว ง
การก่อตัว ท�ำให้คอนกรีตมีความสามารถในการท�ำงานได้เพิ่มขึ้น รวมถึงระยะเวลา
การท�ำงานส�ำหรับงานคอนกรีตที่นานขึ้นเหมาะส�ำหรับการใช้งานประเภทอาคาร
พาณิชย์ บ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ ตึกสูง ค่าก�ำลังอัดของคอนกรีตมีให้เลือกตั้งแต่
180-450 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์) ที่อายุ 28 วัน ส�ำหรับค่าความยุบตัว
ขนาดต่าง ๆ สามารถออกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

คอนกรีตส�ำหรับเทพื้น – ถนนคอนกรีต
คอนกรีตชนิดนี้เหมาะส�ำหรับการใช้เทพื้นลาน
– ถนนคอนกรี ต ค่ า ก� ำ ลั ง อั ด ของคอนกรี ต
มี ใ ห้ เ ลื อ กตั้ ง แต่ 180-420 กก./ตร.ซม.(ทรง
ลูกบาศก์) ที่อายุ 28   วัน   ส�ำหรับค่าความยุบตัว
สามารถปรับได้ตามที่ลูกค้าต้องการคอนกรีตชนิดนี้
จะเซ็ตตัวเร็ว ลดปัญหาการแตกที่อาจเกิดจากอุณหภูมิ
บริเวณหน้างาน

คอนกรีตเท Topping

คอนกรีตประเภทนี้ ถูกออกแบบให้แตกต่างจากคอนกรีตปกติ โดยออกแบบให้ส่วนผสม
มีส่วนละเอียดมากกว่าคอนกรีตปกติ เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องหินโผล่ที่ผิวหน้าคอนกรีต
ในขั้ น ตอนของการขั ด ผิ ว หน้ า คอนกรี ต โดยออกแบบส่ ว นผสมโดยใช้ หิ น เกล็ ด
(ขนาด 3/8 นิว้ )เป็นส่วนผสมของมวลหยาบค่าก�ำลังอัดของคอนกรีตมีให้เลือกตัง้ แต่
180-450 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์) ที่อายุ 28   วัน ส�ำหรับค่าความยุบตัว
ขนาดต่าง ๆ สามารถออกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
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คอนกรีตหยาบ (Lean Concrete)
คอนกรีตที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ส�ำหรับงานเทปรับ
ระดับพื้นผิวคอนกรีต ช่วยป้องกันการสัมผัสกัน
โดยตรงระหว่ า งดิ น กั บ คอนกรี ต สด ในงานหล่ อ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเฉพาะโครงสร้างทีอ่ ยู่
ต�่ำกว่าหรือใกล้กับระดับดินเช่น ฐานราก คานคอดิน
พื้นถนน ที่ไม่ต้องการก�ำลังอัด หรือ เทหล่อเลี้ยงท่อก่อน
การล�ำเลียงคอนกรีตโดยการใช้ปั๊ม เป็นต้น

คอนกรีตส�ำหรับงาน Post Tension
คอนกรีตที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ส�ำหรับงานพื้นระบบPost Tension คือมีคุณสมบัติ
เรือ่ งก�ำลังอัดช่วงต้นเร็วกว่าคอนกรีตทัว่ ไป เพือ่ ให้สามารถดึงลวดอัดแรงทีร่ อ้ ยไว้ในท่อ
Galvanized ภายในคอนกรีตหลังจากเทคอนกรีตแล้วเสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ ง ผลให้ พื้ น โครงสร้ า งสามารถรั บ แรงได้ ม ากกว่ า ปกติ งานพื้ น ระบบ Post
Tension นิยมใช้งานในอาคารสูง เพราะให้ประโยชน์ในเรื่องความเร็วในการ
ก่อสร้างสามารถออกแบบช่วงspan ได้มากกว่าลดความสูงระหว่างชั้นลงเพราะ
ไม่มีคานลดน�้ำหนัก และลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของอาคารลงได้ค่าก�ำลังอัด
ของคอนกรีตมีให้เลือกตั้งแต่ 320-380 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์) ที่อายุ
3-7  วัน ส�ำหรับค่าความยุบตัวขนาดต่าง ๆ สามารถออกแบบได้ตามทีล่ กู ค้า
ต้องการ

คอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete)
คอนกรีตทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ใช้สำ� หรับเทพืน้ คอนกรีตพิมพ์ลาย โดยมีการเพิม่
ส่วนผสมของหินเกล็ด (ขนาด 3/8 นิ้ว) เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องหินโผล่
ที่ผิวหน้าคอนกรีตในขั้นตอนของการขัดผิวหน้าคอนกรีต เพิ่มสารลดน�้ำ
และหน่วงการก่อตัวเพื่อให้คอนกรีตมีความสามารถในพิมพ์ลายได้นานขึ้น  
Stamp Concrete  เหมาะส�ำหรับงานตกแต่งเพือ่ ความสวยงาม ส�ำหรับการตกแต่ง
พื้นภายนอกอาคาร เพื่อให้พื้นผิวคอนกรีตนั้นมีรูปลักษณ์กลมกลืนไปกับสภาพ
แวดล้อมและตัวอาคาร และเมื่อเทียบราคาพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายกับพื้นที่ท�ำจากวัสดุ
อื่นๆ ราคาค่าวัสดุและค่าแรงจะถูกกว่า หรือใกล้เคียงกับการปูพื้นด้วยกระเบื้องเกรด A
อีกทั้งสามารถป้องกันรังสียูวี การเกิดตะใคร่น�้ำ และคราบสกปรกต่างๆ พื้นคอนกรีต
พิมพ์ลาย จะมีความแข็งแรงมาก มีความสวยงาม มีสแี ละลวดลายให้เลือกได้ตามความพอใจ
ของผู้ใช้ ดูแลง่ายกว่าพื้นชนิดอื่นๆ ใช้น�้ำล้างออกได้ง่าย มีพื้นผิวที่ไม่เรียบลื่น จึงเหมาะกับ
พื้นที่นอกอาคารที่ป้องกันการลื่น หกล้ม ได้ดี
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ฟาสท์คอนกรีต
คอนกรีตที่ถูกออกแบบโดยส่วนผสมพิเศษ เพื่อให้มีความสามารถในการรับ ก�ำลังอัดสูง
ในเวลาที่รวดเร็วกว่าคอนกรีตปกติ ท�ำให้สามารถถอดแบบได้เร็วขึ้น เปิดใช้งานได้เร็ว
ขึน้ ตามความเร่งด่วนของการก่อสร้างเหมาะส�ำหรับโครงสร้างงานพืน้ ถนน ลาน หรือ
ฐานรองแท่นเครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานซ่อมถนน ที่ต้องการเปิดใช้งานเร็ว
ผิวหน้าคอนกรีต มีความแกร่งและทนทานต่อการกัดสี กว่าคอนกรีตทัว่ ไปลดปัญหา
การแตกร้าวของคอนกรีต ในช่วงอายุเริ่มต้น

คอนกรีตส�ำหรับงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
คอนกรีตประเภทนี้ ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับงานทีต่ อ้ งการ
ก�ำลังอัดในช่วงต้นสูง ในขณะที่ต้องคงคุณสมบัติที่ดีในด้านอื่น
เช่น ค่าการยุบตัว ระยะเวลาการก่อตัว ส่วนผสมคอนกรีต
ประเภทนีม้ กี ารผสม สารเร่งปฏิกริ ยิ า หรือสารลดปริมาณน�ำ้ อย่าง
มาก ขึ้นอยู่กับค่าก�ำลังอัดและค่าการยุบตัวที่ต้องการ การพัฒนา
ก�ำลังอัดของคอนกรีต จะแตกต่างจากคอนกรีตส�ำหรับงานโครงสร้าง
ทั่วไป เนื่องจากคอนกรีตส�ำหรับงานคอนกรีตอัดแรง จ�ำเป็นต้องมี
การพัฒนาก�ำลังอัดในช่วงอายุ 3-7 วัน ซึ่งสูงกว่าคอนกรีตปกติเพื่อให้
เหมาะสมกับการก่อสร้างค่าก�ำลังอัดของคอนกรีตมีให้เลือกตัง้ แต่ 420-500
กก./ตร.ซม.(ทรงลูกบาศก์) ที่อายุ 28  วัน  

คอนกรีตรถปั๊ม
เหมาะส�ำหรับงานโครงสร้างพิเศษ บริเวณตึกที่สูง หรือพื้นที่ที่มี
อุปสรรค ยากต่อการเทคอนกรีต ต้องอาศัยอุปกรณ์เสริม คือรถปั๊ม
โดยส่วนผสมของคอนกรีตต้องมีความเหลวที่เหมาะสมคอนกรีต
ที่เหมาะสมส�ำหรับน�ำไปปั๊ม ค่าก�ำลังอัดของคอนกรีตมีให้เลือก
ตั้งแต่ 210-420 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์) ที่อายุ 28  วัน

คอนกรีตกันซึม
คอนกรีตชนิดนี้ เป็นคอนกรีตที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติกันซึม และมี
ความทึบน�้ำสูง มากกว่าคอนกรีตปกติ โดยมีค่าการซึมผ่านของน�้ำในระดับ
ต�่ำ ส่วนผสมคอนกรีตประเภทนี้มีการผสมน�้ำยาประเภทกันซึม ลดปริมาณ
น�ำ้ ทีใ่ ช้ในส่วนผสม และหน่วงการก่อตัว เหมาะสมอย่างยิง่ ส�ำหรับโครงสร้างที่
สัมผัสน�ำ้ หรือความชืน้ ตลอดเวลา เช่น สระว่ายน�ำ้ ถังเก็บน�ำ้ พืน้ ห้องน�ำ้ ฐานราก
คานคอดิน โดยมีกำ� ลังอัดมาตรฐานให้เลือกใช้ได้ตงั้ แต่ 180-300 กก./ตร.ซม.(ทรง
ลูกบาศก์) ที่อายุ 28  วัน  
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มารีนคอนกรีต (คอนกรีตทนน�้ำเค็ม)
คอนกรีตนี้ถูกออกแบบส�ำหรับโครงสร้างที่สัมผัสกับน�้ำทะเล
หรือ โครงสร้างทีอ่ ยูบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเล โดยใช้หลักการป้องกัน
การซึมผ่าน และการจับยึดของสารครอไรด์ซึ่งเป็นสารประกอบ
หลักที่ส�ำคัญในน�้ำเค็ม ไม่ให้เข้าไปท�ำปฏิกิริยากับเหล็กเสริมจน
เป็นสนิม เพราะเมื่อเหล็กเสริมเป็นสนิม จะเกิดการขยายตัว และ
ท�ำให้คอนกรีตแตกร้าว โครงสร้างเกิดความเสียหายได้ ค่าก�ำลังอัด
ของคอนกรีตมีให้เลือกตั้งแต่ 180-450 กก./ตร.ซม.(ทรงลูกบาศก์)
ที่อายุ 28 วัน  

คอนกรีตป้องกันซัลเฟต
คอนกรีตที่ออกแบบส�ำหรับ งานโครงสร้างที่ต้องทนทานต่อซัลเฟตโดยเฉพาะ เช่น งาน
บ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย โครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับดินเค็มน�้ำใต้ดิน น�้ำเสียจากบ้านเรือนและ
โรงงานอุตสาหกรรมด้วยหลักการลดสารประกอบบางอย่างในคอนกรีตทีท่ ำ� ปฎิกริ ยิ า
กับซัลเฟต ซึง่ เป็นสาเหตุหลักของความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ และออกแบบให้คอนกรีต
มีเนื้อแน่น เพื่อต้านทานการซึมผ่านของซัลเฟตซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความเสีย
หายที่จะเกิดขึ้น การขยายตัว และแตกร้าวของเนื้อคอนกรีตค่าก�ำลังอัดของ
คอนกรีตมีให้เลือกตั้งแต่ 180-450 กก./ตร.ซม.(ทรงลูกบาศก์) ที่อายุ 28 วัน  

คอนกรีตห้องเย็น

คอนกรีตประเภทนี้ ถูกออกแบบส�ำหรับ โครงสร้าง
ที่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่ต�่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ อ ย่ างฉั บ พลั น อยู ่
สม�่ำเสมอ ส่วนผสมของคอนกรีตประเภทนี้มีการผสม
น�้ำยากักกระจายฟองอากาศและสารลดปริมาณน�้ำและ
หน่วงการก่อตัว เพื่อเพิ่มฟองอากาศภายในเนื้อคอนกรีต
รองรับการขยายตัวของน�้ำในเนื้อคอนกรีต เนื่องจากน�้ำ
มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร ส�ำหรับค่าก�ำลังอัดและค่าการ
ยุบตัวขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

คอนกรีตส�ำหรับงาน Shotcrete

การออกแบบส่วนผสมจะใช้ขบวนการแบบแห้ง คือ ใช้ปูนซีเมนต์ ผสมด้วยหินเกล็ด (ขนาด 3/8 นิ้ว)
ในส่วนของมวลรวมหยาบ และมีการเพิ่มสารลดน�้ำและหน่วงการก่อตัว เพื่อให้คอนกรีตมีความ
สามารถในการท�ำงาน และแห้งเร็วขึ้นแล้วจึงใช้อุปกรณ์เครื่องพ่นส่งผ่านไปยังท่อ และหัวฉีด
คอนกรีตจะถูกอัดด้วยแรงลมอัดความเร็วสูงไปยังพืน้ ผิวทีต่ อ้ งการ  ส่วนน�ำ้ จะถูกฉีดเป็นฝอยผ่าน
เข้าไปโดยส่วนใหญ่คอนกรีตพ่นจะใช้ในงานซ่อมแซม เสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง เช่น
อุโมงค์ เพิ่มเสถียรภาพของลาดหิน หรือการดาดคอนกรีตคลอง หรือเป็นชั้นเคลือบบางๆ เพื่อ
ป้องกันเหล็กผุกร่อน ส�ำหรับค่าก�ำลังอัดและค่าการยุบตัวขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
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คอนกรีตส�ำหรับงานพิเศษ
ส�ำหรับงานที่มีข้อจ�ำกัดพิเศษ สามารถแจ้งรายละเอียดเพื่อออกแบบคอนกรีตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละ
โครงการ
ข้อแนะน�ำในการเตรียมงาน เททับแผ่นพื้น
ข้อแนะน�ำในการเตรียมพื้นที่เทพื้นคอนกรีต
เทเสา เทคาน
1. เก็บวัชพืช ขุดรากไม้ เศษดินร่วน โคลน และสารอินทรีย์ออก
1. ตรวจสอบแบบหล่อและค�ำ้ ยัน ให้มคี วามแข็งแรง
2. ปรับระดับบริเวณที่จะเทคอนกรีต ควรบดอัดแล้วจนได้ความหนา  10 ถึง
เพียงพอ
15 เซนติเมตร (กรณีทวั่ ไป) ด้วยเครือ่ งมือบดอัด เช่น รถบด เครือ่ งตบหน้าดิน
2. ตรวจสอบเหล็กเสริม ทั้งขนาด จ�ำนวน ระยะ และ
แบบสั่นสะเทือน หรือบดด้วยลูกกลิ้ง
ต�ำแหน่ง ให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบ
3. ส�ำหรับการเทพืน้ คอนกรีตบนดินโคลน ต้องขุดโคลนออกให้หมดแล้วน�ำ
3. ตรวจสอบระดับของพืน้ คาน และศูนย์ ให้ตรงตามแบบ
ดิ น ใหม่ ม าใส่ บ ดอั ด ให้ แ น่ น ส่ ว นดิ น เหนี ย วหรื อ ดิ น ที่ น�้ ำ ระบาย
4. ทาน�้ำมันที่แบบ เพื่อให้ถอดแบบได้ง่าย หรือพรมน�้ำให้
ได้ ย าก ควรใส่ ชั้ น กรวดทรายหนาไม่ น ้ อ ยกว่ า  10 เซนติ เ มตร
ไม้แบบชุม่ การบ่มคอนกรีต เพือ่ รักษาความชืน้ ของคอนกรีต
เพื่อรองรับพื้นคอนกรีต และบดอัดชั้นกรวดทรายให้แน่นเพื่อ
ไม่ให้แตกร้าว เนือ่ งจากความชืน้ ระเหยออกเร็วเกินไป ควรปู
ปรับระดับ
พลาสติกช่วยเพื่อป้องกันการสูญเสียน�้ำ และขณะที่การแต่ง
4. ราดน�้ำบนผิวดินก่อนเทคอนกรีต เพื่อป้องกันมิให้น�้ำในคอนกรีต
หน้าคอนกรีตก็ไม่ควรเติมน�้ำให้มากเกินไปเช่นกัน
ถูกดูดซับออกไป ซึ่งจะท�ำให้ก�ำลังของคอนกรีตลดลง
ข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการคอนกรีตซีแพค
ข้อแนะน�ำในการเตรียมงานคอนกรีตอัดแรง
1. หลีกเลี่ยงการผสมน�้ำเพิ่มที่หน้างาน เพราะจะท�ำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้คอนกรีตเกิดการ
แยกตัว ขณะเทคอนกรีต เกิดปัญหาคอนกรีตเป็นฝุ่นที่ผิวหน้า เกิดปัญหาค่าก�ำลังอัดต�่ำกว่าค่าการรับรอง เป็นต้น
2. ในระหว่างการเทคอนกรีต ควรมีการล�ำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยคอนกรีตจากที่สูงเพื่อป้องกันการแยกตัว
ของคอนกรีต รวมทัง้ การท�ำคอนกรีตให้แน่นอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้คอนกรีตเข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเนือ้ เดียวกัน
ไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว
3. หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีต เพื่อลดปัญหา
ในเรื่องของ การแตกร้าวของคอนกรีต เนื่องจากการหดตัว
ข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการคอนกรีตซีแพค

COMPANY PROFILE

7

บริการ

รถขนส่งคอนกรีต

บริษทั ฯ มีความสามารถในการผลิต และจัดส่งได้มากกว่า 600
คิวต่อวัน พร้อมทั้งมีรถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จขนาด 3 คิว
5 คิว 7 คิว มากกว่า 23 คัน ไว้ส�ำหรับบริการลูกค้าทั่วไป และ
เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับลูกค้าที่มีความต้องการคอนกรีตผสมเสร็จ
เป็นจ�ำนวนมาก และมีเวลาในการท�ำงานให้เสร็จภายในระยะเวลา
อันสั้น ลูกค้าจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งจากแหล่ง
คอนกรีตผสมเสร็จที่ใกล้จุดก่อสร้างมากที่สุด นอกจากนี้ทางบริษัทฯ
ได้มีการติดตั้ง GPS เพื่อใช้เป็นระบบควบคุมคุณภาพให้บริการ เพื่อให้
แน่ใจว่าสินค้าได้ถูกส่งมอบถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามเวลา
ที่นัดหมายโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และทีมงาน ที่มุ่งมั่นในการท�ำงาน
ถือเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีต โดยการ
สุ่มเก็บตัวอย่างจากคอนกรีตที่ใช้หน้างานในวันนั้นๆ เพื่อน�ำมาทดสอบหาค่า
ก�ำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 7 , 14 และ 28 วันอีกด้วย

รถปั๊มคอนกรีต
บริษัทฯ มีบริการรถปั๊มคอนกรีต ขนาด 30 เมตร และ 42 เมตรเพื่อใช้
ในการล�ำเลียงคอนกรีตไปยังที่สูง หรือใน ที่ที่มีอุปสรรค ยากต่อการเท
คอนกรีตท�ำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเทคอนกรีตเมือ่ เทียบกับ
วิธีอื่นๆลดค่าแรงงานในการเทคอนกรีต ใช้คนน้อยกว่า  เป็นผลให้
ค่าแรงงานในการเทน้อยลงค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้างทัง้ หมดก็ลดลง
ไปด้วย
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รถเครน
บริษัทฯ มีบริการให้เช่ารถเครนขนาด 25 และ 35 ตัน เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการล�ำเลียงคอนกรีตไปยังที่สูง หรือในที่ที่มีอุปสรรค ยากต่อ
การเทคอนกรีตและบริการยกของขึ้นที่สูง หรือบริเวณที่อยู่ไกล เช่น
แผ่นพื้นส�ำเร็จรูปแผ่นพื้นสะพาน เพื่อติดตั้งหน้างาน
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ข้อก�ำหนดทั่วไปในการออกแบบเมื่อพิจารณาด้านความคงทน
ระยะหุ้มเหล็กเสริมน้อยสุด
Cmin = α C0
C : ระยะหุ้มเหล็กเสริมน้อยสุด (มม.)
α : สัมประสิทธิ์ระยะหุ้มเหล็กเสริม
C0 : ค่าแนะน�ำส�ำหรับระยะหุ้มเหล็กเสริมทั่วไป (มม.)

ค่าอัตราส่วนน�้ำต่อวัสดุประสาน ( w/b ) หรือ ก�ำลังอัดประลัย
( f’c ) ทรงกระบอก ที่อายุ 28 วัน

ค่าสัมประสิทธิ์
ระยะหุ้มเหล็กเสริม
1.2
1.0

w/c > 0.65 หรือ f’c <  20 เมกกะปาสคาล
0.45 < w/c ≤ 0.65 หรือ
  20 เมกกะปาสคาล f’c ≤ 40 เมกกะปาสคาล
w/c > 0.45 หรือ f’c > 40 เมกกะปาสคาล

0.9*

หมายเหตุ *กรณีที่ระยะหุ้มเหล็กเสริมทั่วไปไม่เกิน 20 มม. หรือกรณีที่ต้องเผชิญกับกรดหรือ
เผชิญกับสภาวะซัลเฟตตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป ให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ระยะหุ้มเหล็กเสริมเท่ากับ 1.0

ระยะหุ้มเหล็กเสริมทั่วไป (C0) ส�ำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสนิมของ
เหล็กเสริม
ลักษณะงานก่อสร้าง
1. คอนกรีตหล่อในที่ ทั้งอัดแรงและไม่อัดแรง
แผ่นพื้น และผนัง
องค์อาคารอื่น
2. คอนกรีตหล่อส�ำเร็จ (ควบคุมคุณภาพจากโรงงาน)
ทั้งอัดแรงและไม่อัดแรง
แผ่นพื้น และผนัง
องค์อาคารอื่น
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ระยะหุ้มต�่ำสุด (มม.)
50
65
40
50

ข้อก�ำหนดทั่วไปในการออกแบบเมื่อพิจารณาด้านความคงทน
อัตราส่วนน�้ำต่อวัสดุประสานสูงสุด
สภาวะของคอนกรีต

อัตราส่วนน�้ำต่อ
วัสดุประสานสูงสุด

1. คอนกรีตที่ต้องการความทึบน�้ำ
2. คอนกรีตในสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดสนิมหรือการเสือ่ มสภาพของคอนกรีตระดับปานกลาง
(เช่น สภาพแวดล้อมคาร์บอเนชั่น ที่เสี่ยงต่อคาร์บอเนชัน รุนแรง หรือสภาพแวดล้อม
คลอไรด์ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งตั้งแต่ 100 m จนถึง 1,000 m)
3. คอนกรีตในสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิมหรือการเสื่อมสภาพ ของคอนกรีต
ระดับรุนแรง (เช่น สภาพแวดล้อมคลอไรด์ที่อยู่ ห่างจากชายฝั่งน้อยกว่า 100 m)

0.50
0.50

0.45

ความกว้างรอยร้าวที่มากที่สุดที่ยอมรับได้
ความรุนแรงของสภาพแวดล้อม

เหล็กเสริมทั่วไป (มม.)

เหล็กเสริมอัดแรง (มม.)

0.005 x C
0.004 x C
0.0035 x C

0.004 x C
ห้ามมีรอยร้าว
ห้ามมีรอยร้าว

1. สภาวะทั่วไป
2. สภาวะเสีย่ งต่อการเกิดสนิม
3. สภาวะเสีย่ งต่อการเกิดสนิมรุนแรง

หมายเหตุ หากระยะหุม้ เหล็กเสริม ( C ) เกิน 100 มม. ให้ใช้คา 
่ 100 มม. ในการค�ำนวณหาความ กว้างรอยร้าวทีม่ ากทีส่ ดุ

ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดที่ยอมให้ในส่วนผสมคอนกรีต
ลักษณะงานก่อสร้าง
1. คอนกรีตอัดแรง
2. คอนกรีตเสริมเหล็กที่ขณะใช้งานมีการสัมผัสกับคลอไรด์
เช่น ก�ำแพงกันคลื่น (Sea-Retaining Walls)
3. คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพแห้ง หรือขณะใช้งานมี
การป้องกันความชื้น
4. การก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอื่น

ปริมาณคลอไรด์ที่ละลายในกรด
ที่ยอมให้ในส่วนผสมคอนกรีต
(ร้อยละของน�้ำหนักวัสดุประสาน)

0.08
0.20
1.00
0.30

หมายเหตุ โดยการทดสอบเพื่อหาปริมาณคลอไรด์รวมที่ละลายน�้ำได้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
STM C 1152/C 1152M : Standard Test Method fof Acid-Soluble Chloride in Mortar and Concrete
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การทดสอบสลั้ม ตามมาตรฐาน
ASTM C-143
ความสามารถเทได้ (Workability) เป็นคุณสมบัติที่ต้องการอย่างหนึ่งของคอนกรีตสดหมายถึงการที่คอนกรีตสดสามารถไหลเข้าแบบ
หล่อได้ดีท�ำให้แน่นตัวได้ง่ายและคอนกรีตที่หล่อได้ปราศจากรู และโพรงต่างๆ คอนกรีตที่ดีควรใช้ปริมาณน�้ำในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้
เกิดความสามารถเทได้ดี การทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ทดสอบหาความข้นเหลวของคอนกรีตใช้
กันทัว่ ไปทัง้ ในสนามและในห้องปฏิบตั กิ าร วิธนี ที้ ำ� ได้งา่ ยและเครือ่ งมือทีใ่ ช้กท็ ำ� ได้ไม่ยากนัก ค่าการยุบตัวของคอนกรีตทีว่ ดั ได้สำ� หรับคอนกรีต
ที่มีอัตราส่วนผสมเดียวกันจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน�้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ค่าการยุบตัวของคอนกรีตยิ่งน้อยก�ำลังของคอนกรีต
ที่ได้ยิ่งสูงขึ้น

วิธีการทดสอบ

1. น�ำอุปกรณ์ทั้งหมด (ยกเว้นตลับเมตรหรือไม้วัด) จุ่มน�้ำให้เปียก
2. วางแผ่นเหล็กลงกับพื้นราบ น�ำสลั้มโคนขึ้นวาง ใช้เท้าเหยียบปลายทั้ง 2 ข้าง
3. ใช้ช้อนตัก ตักคอนกรีตใส่ลงในสลั้มโคนโดยแบ่งเป็น 3 ชั้น ปริมาณเท่าๆกัน ชั้นที่ 1 ใส่คอนกรีตในสลั้มโคนสูงประมาณ 6-7 ซม.
ต�ำด้วยเหล็กด�ำ 25 ที ในการต�ำต้องต�ำให้ทวั่ พืน้ ที่ ใส่คอนกรีตชัน้ ที่ 2 จนสูงประมาณ 15 ซม. ต�ำให้ทะลุคอนกรีตชัน้ ที่ 1 เพียงเล็กน้อย
ใส่คอนกรีตชั้นที่ 3 จนเต็ม ต�ำให้ทะลุคอนกรีตชั้นที่ 2 เพียงเล็กน้อย ปาดผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ รวมทั้งท�ำความสะอาดบริเวณ
โคนและแผ่นเหล็กรอง
4. ดึงสลั้มโคนขึ้นตรงๆ ไม่หมุน
5. วางสลั้มโคนลงข้างๆ คอนกรีตแล้ววัดค่าการยุบตัวของคอนกรีต

การทดสอบหาปริ ม าณอากาศ
ด้วยวิธีความดัน ตามมาตรฐาน
ASTM C-231
การหาปริมาณอากาศในคอนกรีต จะท�ำให้ทราบว่าในหนึ่งหน่วยปริมาตรคอนกรีตนั้นมีปริมาณอากาศร้อยละเท่าใด ซึ่งปริมาณอากาศ
นั้นมีผลต่อการแยกตัว การเยิ้ม ค่ายุบตัว ก�ำลังอัด และความคงทนต่อการแข็งตัวของน�้ำ งานก่อสร้างบางประเภท เช่น ห้องเย็น,เขื่อน
มีข้อก�ำหนดให้ใช้คอนกรีตที่มีปริมาณอากาศ 3-5% ถ้าน้อยกว่าข้อก�ำหนดจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความต้านทาน ถ้ามากกว่า
เกินไปท�ำให้ก�ำลังอัดของคอนกรีตต�่ำ

วิธีการทดสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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น�ำอุปกรณ์ทั้งหมดไปจุ่มน�้ำให้เปียก แล้วใช้ผ้าซับน�้ำที่คงค้างในภาชนะให้หมด
ตักคอนกรีตใส่ลงในมิเตอร์ โดยแบ่งเป็น 3 ชั้น เท่าๆกัน ในแต่ละชั้นต�ำ 25 ครั้งด้วยเหล็กต�ำ
ใช้ค้อนยางตีรอบๆ แอร์มิเตอร์ 10-15 ครั้ง เพื่อไล่อากาศในคอนกรีตออกให้หมด
ใช้แผ่นเหล็กปาดหน้าคอนกรีตให้เรียบ ท�ำความสะอาดบริเวณขอบแอร์มิเตอร์ ปิดฝาและขันสกรูให้แน่น
เปิดวาล์วส�ำหรับใส่น�้ำทั้งสองข้าง ใช้ลูกยางดูดน�้ำใส่จนเต็ม โดยสังเกตจากน�้ำที่ไหลออกมาอีกด้านหนึ่งเมื่อน�้ำเต็มจึงปิดวาล์ว
อัดอากาศเข้าไปในหม้อลมที่อยู่บริเวณฝาปิดจนเต็ม โดยสังเกตจากหน้าปัดของเครื่อง เข็มจะชี้ที่เลขศูนย์
กดปุ่มอัดอากาศแล้วใช้ค้อนยางเคาะด้านข้างแอร์มิเตอร์เบาๆ
บันทึกค่าจากหน้าปัดของเครื่อง
บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
Mixcon Co.,Ltd.

การทดสอบระยะเวลา
การก่อตัว ตามมาตรฐาน
ASTM C-403
วัตถุประสงค์ เพือ่ หาระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต เพือ่ น�ำคอนกรีตไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม คือสามารถเทอัดแน่น แต่งผิวคอนกรีต
ท�ำให้สามารถวางแผนการท�ำงานเกี่ยวกับโครงสร้างคอนกรีตได้ถูกต้อง

วิธีการทดสอบ

1. น�ำคอนกรีตร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4
2. น�ำส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 เทลงแบบลูกบาศก์ที่เตรียมไว้ โดยใส่ความสูงต�่ำกว่าขอบแบบประมาณครึ่งชั่วโมง
3. ใช้เหล็กต�ำให้ทั่วพื้นที่ ใช้ค้อนยางเคาะด้านข้างแบบเพื่อไล่ฟองอากาศออกจากส่วนผสม
4. วัดอุณหภูมิ
5. ปาดผิวหน้าให้เรียบ
6. วางทิ้งไว้เมื่อมีน�้ำลอยขึ้นมา ให้ใช้ลูกยางดูดน�้ำออก
7. ยกแบบวางบนเครื่องทดสอบที่ใส่หัวกดไว้เรียบร้อย แล้วกดให้หัวกดจมในเนื้อคอนกรีต 2.5 ซม. จดค่าน�้ำหนักที่ขึ้นบนสเกล
เวลาตั้งแต่เริ่มผสมจนถึงเวลากดและขนาดของหัวกดที่ใช้มีให้เลือกตั้งแต่ขนาดพื้นที่ 1 1/2 1/4   1/10 1/20 1/40 ตร.นิ้ว ในการทดสอบ
จะเลือกหัวกดให้เหมาะสมกับสภาพคอนกรีต โดยช่วงแรกจะใช้หัวกดขนาดใหญ่ และเมื่อเวลาผ่านไปคอนกรีตแข็งตัว จะเลือกหัวกดขนาด
เล็กลง ในการทดสอบต้องหาแรงต้านทานอย่างน้อย 6 จุด

การท�ำก้อนตัวอย่างคอนกรีต
ส�ำหรับการทดสอบ
ความต้านแรงอัด
ของแท่งคอนกรีต
วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบก�ำลังอัดของคอนกรีต ซึ่งเป็นคุณสมบัติส�ำคัญของคอนกรีตที่แข็งตัว ที่จะแสดงความสามารถในการรับแรง
ของคอนกรีต

วิธีการทดสอบ

1. ท�ำความสะอาดแบบหล่อคอนกรีตและทาน�้ำยาทาแบบให้ทั่ว
2. ตักคอนกรีตใส่แบบ 3 ชั้น ให้มีปริมาตรแต่ละชั้นเท่าๆ กัน
3. ตักคอนกรีตชัน้ ที่ 1 แล้วต�ำ 35 ครัง้ ด้วยเหล็กต�ำปลายสีเ่ หลีย่ ม
จัตุรัส
4. ตักคอนกรีตใส่ชั้นที่ 2 ต�ำ 35 ครั้ง
5. ตักคอนกรีตใส่ชั้นที่ 3 ต�ำ 35 ครั้ง

6. เติมคอนกรีตให้เต็ม แล้วปาดหน้าให้เรียบด้วยเกรียงเหล็ก
7. คลุมด้วยแผ่นพลาสติกไว้ 24 ชั่วโมง
8. ถอดแบบออก เขียนรายละเอียดของก้อนปูนก่อนน�ำไปบ่ม
การขนย้ายก้อนตัวอย่างคอนกรีตไปบ่มต้องท�ำอย่างระมัดระวัง
เนือ่ งจากคอนกรีตมีอายุนอ้ ยและยังไม่แข็งแรงเพียงพอ ซึง่ อาจ
จะมีผลท�ำให้ก�ำลังของคอนกรีตได้ค่าต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น

COMPANY PROFILE
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ผลงาน
ปี 2560

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน�้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลต�ำบลห้วยยอด
และชุมชนต่อเนื่อง อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปี 2560

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 อนุบาลฝันที่เป็นจริง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง
14

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
Mixcon Co.,Ltd.

ปี 2560

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ปี 2560

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น�้ำตรัง
(บริเวณหลักเมืองควนทองสีห์) อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
COMPANY PROFILE
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ผลงาน
ปี 2560

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

โครงการก่อสร้างสวนไม้ดอกกลางแจ้ง ทางหลวงหมายเลข 4
ถนนพัทลุง-ตรัง(เขาพับผ้า) จังหวัดตรัง

ปี 2560

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

โครงการจ้างเหมาแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ตรัง-เขาพับผ้า จังหวัดตรัง
16

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
Mixcon Co.,Ltd.

ปี 2560

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณสี่แยกอันดามัน อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปี 2559

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

โครงการก่อสร้างพื้นโรงเรียนพรศิริกุล อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง
COMPANY PROFILE
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ผลงาน

ปี 2559

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

งานก่อสร้างปั๊มแก๊ส ชะมวงแก๊ส จังหวัดตรัง

ปี 2559

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

งานก่อสร้างปั๊มคาลเท็กซ์ ปิชยดาปีโตรเลียมอ�ำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
18

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
Mixcon Co.,Ltd.

ปี 2559

บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จ�ำกัด

งานเทพื้น บริษัท กันตังพาราวู้ด จ�ำกัด อ.กันตัง จ.ตรัง

ปี 2559

บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จ�ำกัด

งานก่อสร้างอาคารหอสมุดโรงเรียนจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.ตรัง
COMPANY PROFILE
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ผลงาน
ปี 2559

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ปี 2557

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

หมู่บ้านเมืองทอง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
20

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
Mixcon Co.,Ltd.

ปี 2557

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

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

ปี 2557

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

ส�ำนักงานสรรพสามิตเขตพื้นที่จังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
COMPANY PROFILE
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ผลงาน

ปี 2557

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

อาคารส�ำนักงานอัยการพร้อมบ้านพัก อ.เมือง จ.ตรัง

ปี 2557

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด

หมู่บ้านเมืองทอง ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง
22

บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
Mixcon Co.,Ltd.

ไป จ. นครศรีธรรมราช

แผนที่ บริษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด และมิกซ์คอน (บ้านควน) สาขา 3
อ.หวยยอด

4

403

บริษัท มิกซคอน จำกัด
ลำภูรา

วัดลำภูรา
วิทยาลัยเกษตรตรัง

4

เทศบาลคลองเต็ง
สี่แยกคลองเต็ง

4158

แยกนานอน

คายพระยารัษฎานุประดิษฐ

บริษัท พรชัยคอนกรีต
2002 จำกัด

สำนักงานขนสงตรัง

ถ.เพชรเกษม

การไฟฟาสวนภูมิภาคตรัง

อ.เมือง ตรัง

แยก อตก.

ไป จ

อ.นาโยง

4
ถ.พระราม 6

403

ถ.เพชรเกษม
หอนาิกา

สี่แยกสาริกา

ถ.รัษฎา

419

สถานีรถไฟตรัง

สี่แยกตนสมอ
บริษัท มิกซคอน จำกัด
สาขา 3

419

สี่แยกบานควน
TRANG UC

วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ทาอากาศยาน
จ.ตรัง

มหาวิทยาลัย
สงขรานครินทร

บริษัท มิกซคอน จำกับริ
ด ษัท มิกซ์คอน จ�ำกัด
Mixcon
Co.,Ltd.
Mixcon Co.,Ltd.
(ส�
ำ
นั
ก
งานใหญ่
) รา อ.ห
2 หมู
่ที่ 6 จ.ตรั
ถ.เพชรเกษม
(สำนักงานใหญ) 2 หมู 6 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภู
วยยอด
ง 92190 ต.ล�ำภูรา
			
อ.ห้
ว
ยยอด
จ.ตรั
ง 92190
(สาขา 3)
49 หมู 6 ต.บานควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
(สาขา)075-284-172 49 หมู่ที่ 6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท/โทรสาร 075-266-119,
ฝายขาย
E-mail :

งขลา

ุง-ส
. พัทล

089-474-6162, 081-396-2789
por@pornchaiconcrete2002.com,
mixcontrang@yahoo.co.th

บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด

2024

โทรศัพบริท์ษ/โทรสาร
075-284-172
ัท พรชัยคอนกรี
ต 2002 จำกัด
ฝ่ายขาย
094-594-6929,
081-396-2789
Pornchaiconcrete
2002 Co.,Ltd.
“ปูนเข้ม เต็มคิว ขนส่168/1
งตรงเวลา
ราคามิตรภาพ”
หมู 6 ถ.เพชรเกษม
ต.ลำภูรา อ.หวยยอด จ.ตรัง 9219
E-mail
: mixcontrang@yahoo.co.th
โทรศัพท/โทรสาร 075-266-272,
075-284-254-5
หมายเลขนิ
0925533000081
ฝายขายติบุคคล 081-396-6860
E-mail :

por@pornchaiconcrete2002.com,
por_trang@hotmail.com

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

