
บริการกอสรางอาคารครบวงจร ดวยโครงสรางคอนกรีตสำเร็จรูป

CPAC LOW-RISE BUILDING SOLUTION

Automatic Precision Technology
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Automatic Precision Technology
นวัตกรรมการกอสรางเพ่ืออนาคต



4

CPAC LOW-RISE BUILDING SOLUTION
นวัตกรรมการกอสรางเพ่ืออนาคต
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ระบบโครงสรางคอนกรีตสําเร็จรูป (Precast Concrete System) ไดรับความ

นิยมอยางแพรหลาย ในกลุมงานพัฒนาโครงการบานจัดสรรและงานกอสราง

อาคารสูง เน่ืองจากชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงานและฝมือแรงงานใน

การกอสรางลงไดมาก ทําใหผูประกอบการสามารถสงมอบงานท่ีมีคุณภาพได  

รวดเร็วข้ึน ภายใตงบประมาณท่ีกําหนด

CPAC Low-rise Building Solution จาก CPAC Green Solution พัฒนาข้ึน 

เพ่ือตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมกอสรางในดานปญหาแรงงาน

รวมท้ัง ความตองการท่ีจะยกระดับมาตรฐานงาน กอสรางเชิงอุตสาหกรรม

ดวยการนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เขามาชวยในการพัฒนาสินคา 

ต้ังแตการออกแบบ การผลิตและการบริหารโครงการ เพ่ือทําใหผูประกอบการ

ในอุตสาหกรรมกอสรางไดสัมผัสมาตรฐานใหมของการกอสราง และสงมอบ

ผลงานท่ีม่ันใจไดในคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมความสุขในการอยูอาศัย

CPAC Low-rise Building Solution
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กระบวนการผลิตควบคุมดวย
เทคโนโลยีมาตรฐานจาก
ประเทศเยอรมนี โดยช้ินสวน
คอนกรีตสําเร็จรูปมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน PCI Code
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณภาพมาตรฐาน

ใชเปนผนังรับแรงได
และมีความแข็งแรงกวา
ผนังกอฉาบท่ัวไป 3-5 เทา
โดยสามารถรับแรงได
ไมนอยกวา 400 ksc

แข็งแรงทนทาน

ใชระยะเวลา และจํานวน
แรงงานนอยกวา เม่ือ
เปรียบเทียบกับการกอสราง
ดวยระบบการเทคอนกรีตในท่ี

ลดระยะเวลา
และแรงงาน
ในการกอสราง

ตานทานไฟไดสูงไมนอยกวา
2 ชม. และไมลามไฟ เน่ืองจาก
ผนัง Precast Concrete System
ผลิตจากคอนกรีต ท่ีมีความ
หนาแนนสูง จึงทนไฟ
และเปนผนังกันไฟได

ตานทานไฟสูง

มีคาความทึบเสียงสูง
จึงสามารถปองกัน
เสียงรบกวนจากภายนอก
ไดเปนอยางดี

กันเสียงไดดี

ปองกันการซึมน้ําไดดี เน่ืองจาก
ใชคอนกรีตท่ีมีคุณสมบัติ ในการ
ชับน้ําสูง จึงชวยลดปญหา
การหลุดรอนของสีท่ีมีสาเหตุ
มาจากความช้ืนภายนอก

ตานทานการซึมน้ําไดดี

• Site งานสะอาดตา เน่ืองจาก
ชวยลดเศษวัสดุในการกอสราง
รวมถึงลดมลภาวะทางเสียง
และฝุน ท่ีอาจสงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมโดยรวมและ
ชุมชนขางเคียง

• งายตอการบริหารจัดการ
เพราะช้ินงานไมมาก
คนงานนอย ดูแลไดท่ัวถึง

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
โครงการ

Precast Concrete System
มีคุณสมบัติท่ีโดดเดน
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Precast Concrete System
ครอบคลุมทุกการใชงาน

ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป* บันไดคอนกรีตสำเร็จรูป

พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป* ถาดหองน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

คานคอนกรีตสำเร็จรูป อื่นๆ

ชิ้นสวนคอนกรีตสำเร็จรูปอื่นๆ
ตามแบบที่ลูกคาตองการ

หมายเหตุ* ความหนา (mm) ของผนังสำเร็จรูป และพื้นสำเร็จรูป 100, 120, 150 และสามารถสั่งทำพิเศษในความหนา 170, 200
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ม่ันใจย่ิงข้ึนดวยเทคโนโลยี Automatic Precision
จากประเทศเยอรมนี
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กระบวนการผลิตแบบ Fully Automatic*

ระบบโครงสรางคอนกรีตสําเร็จรูป (Precast Concrete System) มีการควบคุมคุณภาพตลอด

กระบวนการทํางาน ต้ังแตข้ันตอนการ วเิคราะหออกแบบโครงสราง การผลิต และการบริหารโครงการ 

โดยใชโปรแกรมซอฟตแวรท่ีทันสมัย เช่ือมตอกับเทคโนโลยีการผลิตแบบ Fully Automatic* จาก 

ประเทศเยอรมนี จึงทําใหช้ินงาน มีคุณภาพสม่ําเสมอตามมาตรฐาน PCI Code ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กอนนําช้ินงานออกจากโรงงาน เพ่ือไปติดต้ังในสถานท่ีกอสราง

การผลิตดวยเทคโนโลยีระบบ Fully Automatic* ชวยลดปญหาความผิดพลาดท่ีเกิดจากแรงงานคน 

และความบกพรองของอุปกรณหลอ ทําใหไดช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปท่ีมีความถูกตอง แมนยํา ท้ังใน

เร่ืองขนาด ตําแหนงของชองเปดและวัสดุฝงตาง ๆ  รวมท้ังไดผิวคอนกรีตท่ีเรียบเนียนสม่ําเสมอ

PALLET

AUTOMATIC PLOTTER ROBOT

AUTOMATIC SHUTTERING ROBOT

AUTOMATIC WIREMESH MACHINE

CONCRETE SPREADER

TROWELLING MACHINE

CURING CHAMBER

TILTING TABLE

1

2

3

4

5

6

7

8

หมายเหตุ* กระบวนการผลิตแบบ Fully Automatic เฉพาะในสวนของการวาดแบบ การวางแบบขางเหล็ก และการถักเหล็กตามคำสั่งผลิต

เคร่ืองจักรท่ีสําคัญในการผลิต
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คือแบบเหล็กสําหรับหลอคอนกรีตท่ีมีขนาดใหญถึง

4.0x12.5 เมตร สําหรับการผลิตในระบบ Circulating

Line โดยแบบเหล็กจะเคล่ือนท่ีไปยัง Station ตาง ๆ

ภายในโรงงาน

*แบบเหล็กน้ีเปนแผนเหล็กช้ินเดียว (Single Sheet)

ผลิตจากประเทศเยอรมนี ไรรอยตอ ซ่ึงสงผลให

ช้ินงานแตละช้ินมีความเรียบสม่ําเสมอ

คือหุนยนตท่ีจะวาดแบบตามคําส่ังผลิต ทําใหการ

กําหนดตําแหนงและวางวัสดุฝงตาง ๆ  บนช้ินงาน

มีความถูกตองและแมนยําสูง ซ่ึงตางจากการ

กําหนดตําแหนงโดยใชแรงงานคน ท่ีอาจเกิด

ความคลาดเคล่ือนได

คือหุนยนตจับแบบขางเหล็ก (Shuttering) วางบน

แบบเหล็ก (Pallet) ซ่ึงมีความแมนยําสูงในการวาง

สงผลใหช้ินงานไดขนาดตรงตามแบบท่ีกําหนด

*แบบขางเหล็ก (Shuttering) ไดรับการตัดและประกอบ

จากประเทศเยอรมนี มีความแข็งแรงและยึดติดกับ

แบบเหล็กดวยระบบแมเหล็ก จึงม่ันใจไดวา

แบบขางเหล็กจะไมเคล่ือนตัวระหวางการผลิต

คือเคร่ืองทอเหล็กเสนระบบอัตโนมัติ ท่ีจะทําการ

ทอเหล็กเสนใหเปนผืน ตัดเปนชองเปดตามรูปแบบ

ท่ีกําหนดจึงทําใหเกิดความถูกตองแมนยําสูง

และลดการสูญเสียวัสดุระหวางการผลิต

PALLET

AUTOMATIC PLOTTER ROBOT

AUTOMATIC SHUTTERING ROBOT

AUTOMATIC WIREMESH MACHINE
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CONCRETE SPREADER

TROWELLING MACHINE

CURING CHAMBER

TILTING TABLE

คือเคร่ืองขนสงและเทคอนกรีตอัตโนมัติ ชวยให

คอนกรีตกระจายตัว อยางสม่ําเสมอท่ัวถึง และมี

ระบบการเขยาคอนกรีตแบบพิเศษท่ีชวยลด

ฟองอากาศในผิวดานท่ีสัมผัสกับแบบเหล็ก ทําให

ผิวคอนกรีตท่ีไดมีความเรียบเนียนสม่ําเสมอ

คือเคร่ืองขัดผิวหนาช้ินงาน ชวยปรับแตงผิวหนาให

เรียบสม่ําเสมอ โดยมีข้ันตอนในการขัดถึง 2 ข้ันตอน

คือ การขัดหยาบและขัดละเอียด ท้ังน้ีเพ่ือใหไดผิวท่ีมี

ความเรียบเนียน ปราศจากฟองอากาศหรือตามด

คือเคร่ืองบมแผนคอนกรีตเพ่ือเรงปฏิกิริยา

Hydration ของคอนกรีต ทําใหช้ินงานมีกําลังอัด

ท่ีแข็งแรงอยางรวดเร็ว พรอมท่ีจะยกแผนเพ่ือ

จัดสงไปติดต้ังท่ีหนางาน

คือเคร่ืองยกแบบเหล็ก (Pallet) ซ่ึงจะทํามุมเอียง

80-85 องศา เพ่ือลดแรงกระทําบนช้ินงาน

ท่ีเกิดจากการยก ปญหาการแตกราวจากการยก

ช้ินงานจะนอยลง และชวยใหมีรอบการผลิต

เพ่ิมข้ึนดวย
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วัสดุคุณภาพสูงมาตรฐานยุโรปจาก
CPAC Green Solution
สําหรับยกและเช่ือมตอช้ินงาน

Low-rise Building Solution ใสใจในรายละเอียด เพ่ือใหลูกคา

ไดช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปท่ีมีคุณภาพสูง เพ่ิมความปลอดภัย

ในกระบวนการติดต้ัง และการอยูอาศัย

เปนวัสดุท่ีออกแบบมาเฉพาะสําหรับการยกช้ินสวนคอนกรีต

สําเร็จรูป ซ่ึงชวยเพ่ิมความปลอดภัยในระหวางการเคล่ือนยาย

และลดการแตกราวของช้ินงานบริเวณหูยก แตกตางจาก

ช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปท่ีหลอท่ัวไป ท่ีมักจะใชเหล็กเสน

ทําเปนหูยก ซ่ึงอาจเกิดการบิดเบ้ียวและทําใหช้ืนงานเกิดการ

แตกราวบริเวณท่ีฝงเหล็กหรือขอบดานบนระหวางเคล่ือนยาย

Lifting Socket/Anchor | หูยกแรงดึงสูง

เปนวัสดุเช่ือมตอช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปท่ีถูกออกแบบมา

โดยเฉพาะตามมาตรฐานยุโรป SFS-EN1993-1-1 ซ่ึงเปน

Galvanized Steel ชวยปองกันการกัดกรอนจากสนิม ทําให

การติดต้ังท่ีหนางาน สะดวก รวดเร็ว ปรับแตงไดงาย มีความ

ยืดหยุนในการใชงานสูง และยังชวยลดการแตกหักเสียหาย

ของช้ินงาน เน่ืองจากการงัด/ดึงอุปกรณ

แตกตางจากช้ินสวนสําเร็จรูปโดยการหลอท่ัวไปท่ีจะดัดแปลง

จากวัสดุทองถ่ิน ซ่ึงอาจเปนสนิมและสงผลตอโครงสรางท่ี

อาจไมแข็งแรงเพียงพอ

Connecting Materials | วัสดุเช่ือมตอช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป
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บริการดานวิศวกรรมและออกแบบ

Precast Concrete System จาก CPAC Green Solution ไดรับการออกแบบและวิเคราะห

โครงสราง โดยทีมวิศวกรท่ีมีความรูความชํานาญ โดยใชโปรแกรมการเขียนแบบและออกแบบ

เฉพาะสําหรับงาน Precast Concrete ในระบบ BIM (Building Information Modeling)

แสดงผลในรูปแบบโครงสราง 3 มิติ ใหความรวดเร็วและผลลัพธท่ีแมนยํา จึงม่ันใจไดใน

ความแข็งแรงของโครงสรางท่ีถูกตองตามหลักวิศวกรรมโดยอางอิงมาตรฐาน ACI 318-08

3D Modeling

Structural Analysis
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Specification

บริการดานบริหารโครงการ

บริการของ Low-rise Building Solution

งานบริหารโครงการมีการควบคุมคุณภาพต้ังแตกระบวนการ
สํารวจเสนทาง การขนสง และติดต้ัง รวมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพการติดต้ังท่ีหนางาน

ลูกคาม่ันใจในการบริหารโครงการ

• ทีมงานมีประสบการณในการกอสรางระบบโครงสราง
  คอนกรีตสําเร็จรูป (Precast Concrete System)
  ท้ังงานบานและอาคาร
• ทีมงานผานการอบรมระบบงานติดต้ัง
  และความปลอดภัยในการทํางานตามมาตรฐาน ของ
  CPAC Green Solution Training Center
• ระบบการตรวจสอบคุณภาพงาน ตามมาตรฐาน
  CPAC Green Solution
• การใชซอฟตแวรอันทันสมัยในการบริหารโครงการ
  เพ่ือการควบคุมงานอยางมีประสิทธิภาพ

1.  รวมออกแบบเบ้ืองตัน วางรูปแบบและศึกษา
    ความเปนไปไดของแบบในการกอสราง
    รวมถึงประเมินราคากอสรางระบบโครงสรางคอนกรีต
    สําเร็จรูป (Precast Concrete System)
2. บริการออกแบบและจัดทําแบบระบบโครงสราง
    คอนกรีตสําเร็จรูป (Precast Concrete System)
    ท้ังบานและอาคาร
3. บริการติดต้ังโดยทีมผูเช่ียวชาญจาก
    CPAC Green Solution

ความกวางของแผน (Width)

ความสูงของแผน (Length)

ความหนาของแผน (Depth) 

ความโกงตัวของแผน (Bowing)

ความบิดตัวของแผน (Warping)

ความคลาดเคล่ือนตามมาตรฐาน PCI Code

± 6

± 6

+ 6, - 3

≤ L/360

± 1.5

m.m.
มีความสามารถในการรับแรงอัด ไมต่ํากวา
400 ksc (ทรงลูกบาศก) ท่ี 28 วัน

• CCD, fy = 5,500 ksc

• เหล็กเสนกลม SR 24

• เหล็กขอออย SD 40

คอนกรีต

เหล็กเสริม
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Project Reference

LOW-RISE BUILDING

HOUSING

S Gate Life คุณาลัย พรีม บางบัวทอง สิวารมณ เนเจอร พลัส

มารวย ริเวอรไซต Victoria CASA Ville

นิรันดรวิลล สัมมากร เปยมสุข (S Gate)Modi Villa

อยูดีกินดี อพารตเมนต Pattara Living Condo  Toscana Valley



1.  การเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือดัดแปลง เชน การเจาะผนังหรือพ้ืน การตัดผนังหรือพ้ืน การทุบทําลาย เปนตน อาจทําใหเกิด
    ความเสียหายกับโครงสราง Precast Concrete System ดังน้ันใหทําการปรึกษาวิศวกรผูออกแบบกอนเสมอ
2. การใชงานบาน หรืออาคารท่ีผิดไปจากวัตถุประสงคในการออกแบบต้ังตน ใหทําการปรึกษาวิศวกรผูออกแบบกอนเสมอ
3. อุปกรณในการยกและวิธีการยกช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป ตองเปนไปตามขอกําหนดของวิศวกรผูออกแบบเทาน้ัน

1.  หามบุคคลอยูในแนวการขนยายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป เพ่ือปองกันอันตรายจากการตกหลนของช้ินงาน และอุปกรณ

1.  การขนสง ยกยาย ติดต้ัง และกองเก็บสินคา โปรดปฏิบัติตามคูมือการติดต้ังสินคา เพ่ือปองกันความเสียหาย และอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชงานสินคา
2. รอยราวบนช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปอาจเกิดข้ึนได โดยรอยราวท่ีไมมีผลกับการถายแรงของคอนกรีต คือ รอยราวท่ีมีขนาดเล็กกวา 0.3 mm.
3. รอยแตกบริเวณขอบของช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปอาจตกแตงใหสมบูรณได โดยไดรับความยินยอมจากวิศวกรผูออกแบบ

คําเตือน

ขอควรระวัง

ขอแนะนํา

* สีของผลิตภัณฑในภาพอาจแตกตางจากสีของผลิตภัณฑจริง เน่ืองจากระบบการพิมพ ควรพิจารณาสีของผลิตภัณฑจริงท่ีรานคากอนการส่ังซ้ือ
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