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Precast Concrete
Jacking Pipe 

คุณลักษณะท่อคอนกรีต
Specifications of Concrete Jacking Pipe

ORC PREMIER COMPANY LIMITED

ORC PREMIER COMPANY LIMITED

ORC
Precast



เครื่องมวนและเครื่องเชื่อม ทำงานดวยระบบอัตโนมัติ 

และควบคุมการทำงานดวยระบบคอมพิวเตอร ทำใหไดขนาด 

ความยาวและระยะหางของลวดที่สม่ำเสมอ รอยเชื่อมทีแนนหนา 

ไมหลุดงาย

Automatic wire cage and roller machine is used to 

ensure high precision in terms of dimensions and 

thickness. 

เครื่องผลิตทอ MARIO CROCI & FIGLI จากประเทศอิตาลี 

เปนเครื่องผลิตทอคอนกรีตอัดแรงที่ไดมาตรฐาน และทั่วโลก 

เชื่อถือมานานกวา 60 ป

Our concrete pipe machine is imported from Italy; 

MARIO CROCI & FIGLI, one of Europe’s largest 

group of manufacturers of vibration machinery, 

which was trusted worldwide for over 60 years. 

เครื่องผสมคอนกรีตจากประเทศเยอรมัน ชั่งตวงวัตถุดิบดวย 

ระบบน้ำหนัก(Load Cell) ทำใหไดสวนผสมคอนกรีตที่ 

ถูกตองและสม่ำเสมอ ควบคุมการทำงานดวยระบบ 

คอมพิวเตอร ลดความผิดพลาดจากการทำงานและการสื่อสาร

Our concrete mixer machine is imported from 

Germany, with fully computerized system and load 

cell scale, to ensure accuracy and consistency of 

concrete proportion.

ทดสอบการรับแรงอัดของทอคอนกรีต และทดสอบการรั่วซึม 

ของทอ ทุกๆ 1,000 เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ 

ใหไดคุณภาพที่ดีและสม่ำเสมอ

Concrete compressive strength and watertightness is 

tested every 1,000 meters to ensure best quality and 

consistency.

เคร ื ่องผลิตท่อคอนกรีตอัดแรง
Concrete Pipe Machine

เคร ื ่องม้วนและเครื ่องเช ื ่อมโครงเหล็ก

Wire Cage and Roller
Machine 

เคร ื ่องผสมคอนกรีต
Concrete Mixer Machine

การควบคุมคุณภาพ
Quality Control

  ไดกอตั้งขึ ้นเมื่อป 2541 เพื่อผลิตและจำหนายคอนกรีต 
ผสมเสร็จใหกับโครงการกอสรางทั่วไป โดยมีประสบการณและ 
ความเชี่ยวชาญในดานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพสูง 
แ ล ะ ม ี ย อ ด ข า ย เ ป  น อ ั น ด ั บ ต  น ๆ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศไ ท ย 
เรามีความมุงมั่นที่จะพัฒนาสินคาและบริการอยางตอเนื่อง 
ตลอดไป โดยยึดหลักในการดำเนินงานดวยความซื่อสัตยตอ 
ลูกคาและความรับผิดชอบตอสังคม
  ประกอบกับความตองการในดานผลิตภัณฑคอนกรีตสำเร็จรูป 
(precast concrete) ท่ีมีมากข้ึนในทุกๆวัน บริษัทฯ จึงไดนำเอา 
เทคโนโลยีท่ีไดมาตรฐานจากกลุมประเทศยุโรปและประสบการณ
ในดานการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับงานคอนกรีตสำเร็จรูป (jacking pipe)

  ORC Premier Co.,Ltd. was established in 1998 to 
manufacture and provide customers premium qual-
ity ready mixed concrete for general construction 
projects. With participation in many of Thailands’ 
leading construction projects, we are proud of our 
performance and achievements. We are deter-
mined to produce high quality products and render 
satisfactory services for customers.
  In recent years, the demand for precast concrete 
products have been growing rapidly and is expect-
ed to continuously grow as a result of the rising 
urbanisation, large scale investments in infrastruc-
ture and industrial sectors. By combining our exper-
tise in ready mixed concrete with European tech-
nology, our company had successfully launched 
precast concrete jacking pipes in our product lines 
to meet the increasing demand.
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