ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริษัท แทน โปรดักซ์ จํากัด ก่ อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 โดยการรวบรวมทีมงานผู้มี
ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญทางด้ านวิศวกรรมและการบริ หารโครงการ การรวมตัวของ
ทีมงานที่มากด้ วยประสบการณ์ และมีอุดมการณ์ ม่ ุงมั่นในทิศทางเดียวกันคือ “คิดค้ นวัสดุทดแทนที่มี
คุณภาพ ราคาประหยัด มีการพัฒนาสินค้ าอย่ างต่ อเนื่อง สามารถตอบสนองต้ นทุนและคุณภาพงาน
ของผู้บริโภคให้ ได้ รับความพึงพอใจสูงสุด” ด้ วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้ วน)
สํานักงาน ตัง้ อยู่เลขที่ 161 เสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 11-2 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้ าว เขต
ลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร

TAN-BRICK คือ ผลิตภัณฑ์ บล็อกคอนกรี ตคุณภาพสูง พัฒนาขึน้ เพื่อใช้ เป็ นวัสดุทดแทนอิฐ
มอญ ผลิตจากคอนกรี ตผสมแห้ ง อัดแรงขึน้ รู ป โดยเครื่ องจักรระบบไฮดรอลิค เหมาะสําหรั บ
ก่ อสร้ างบ้ าน โรงงาน และอาคารสูง ผ่ านการทดสอบจากสถาบันกลางที่มีมาตรฐาน สามารถทนไฟ
ได้ 4 ชั่วโมง กันเสียงได้ 43 STC มีความแข็งแรง รั บกําลังอัดได้ สูง 70–80 KSC ใช้ งานง่ าย ทํางานได้
รวดเร็ว แตกหักเสียหายน้ อย แต่ ละก้ อนมีขนาดมาตรฐาน ราคาสินค้ าต่ อตารางเมตรเมื่อก่ อฉาบจะ
ถูกกว่ าอิฐมอญ

ปั จจุบัน บริษัท แทน โปรดักซ์ จํากัด ได้ แสดงให้ เห็นถึงคุณภาพของวัสดุทดแทนที่มีคุณภาพ
สามารถตอบสนองต้ นทุน และคุณภาพงานของผู้บริโภคได้ จริง โดยมีลูกค้ าเพิ่มขึน้ ตามลําดับ ทัง้ เก่ า
และใหม่ อย่ างต่ อเนื่อง
โดย TAN-BRICK 1 ก้ อน ออกแบบมาให้ มีขนาดเท่ ากับอิฐมอญประมาณ 8 ก้ อน
วิสัยทัศน์ และ ภารกิจ
เราจะเป็ นผู้ผลิตและผู้จาํ หน่ าย สินค้ าและวัสดุทดแทนที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด มีการ
พัฒนาสินค้ าอย่ างต่ อเนื่อง สามารถตอบสนองต้ นทุนและคุณภาพงานของผู้บริโภคให้ ได้ รับความพึง
พอใจสูงสุด
TAN-BRICK ผ่ านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่ การเลือกสรร
วัตถุดบิ กระบวนการอัดแรงขึน้ รู ป ตลอดจนการจัดจําหน่ าย บล็อกคอนกรี ตจะถูกเก็บรั กษาไว้ ใน
คลังสินค้ าเพื่อรอออกจําหน่ าย ลูกค้ าจึงมั่นใจได้ ว่า TAN-BRICK ทุกก้ อนมีคุณภาพได้ มาตรฐาน

จุดเด่ นของบล็อกคอนกรี ต TAN-BRICK

ข้ อมูลจําเพาะ

1. ทนไฟได้ นานถึง 4 ชั่วโมง
2. กันเสียงได้ มากกว่ า 43 STC

TAN-BRICK

3. มีขนาดมาตรฐานเท่ ากันทุกก้ อน

ขนาด 30 x 15 x 7 ซม.
นํ้าหนักประมาณ 5 กก.

4. แข็งแรง รั บกําลังอัดได้ สูง
5. มีเนือ้ สัมผัสที่หยาบ จึงยึดเกาะปูนก่ อฉาบ ได้ ดี
6. ประหยัดปูนก่ อ , ปูนฉาบ

การยึดเหล็กเส้ น(rebar)
หรื อ แผ่นเหล็ก (metal strap)

เสาเอ็นและทับหลัง

7. ราคาสินค้ าไม่ ขนึ ้ -ลง ตามฤดูกาล
8. ลดอัตราการสูญเสียวัสดุ (แตกหัก)
9. ทํางานได้ รวดเร็ว
10. อัตราการยืดหดตัวตํ่า
11. ได้ รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
12. ได้ รับการจดสิทธิบัตรเฉพาะ

ยึดแผ่ นเหล็กขนาด 2.50 x 25.00 ซม.
หรื อเหล็กเส้ นกลม 6 ม.ม. ระหว่ างเสากับ
ผนังอิฐ ทุกระยะความสู ง 3 แถวของอิฐ
หรื อไม่ เกิน 45.00 ซม.

การก่อผนัง ให้ อฐิ ด้ านทีม่ ีรูควํา่ ลง
ผนังที่มคี วามสู งเกินกว่ า 3.00 เมตร
ขึน้ ไปจะต้ องมีคานทับหลัง และผนัง
ส่ วน กว้ างเกินกว่ า 4.00 เมตร จะต้ อง
มีเสาเอ็นหล่อไว้ ตรงช่ วงกลางเช่ นกัน

ตารางเปรี ยบเทียบคุณสมบัตขิ องวัสดุ (ปูนก่ อ)
รายการ

อิฐมอญ

TAN-BRICK

อิฐมวลเบา

ตารางเปรี ยบเทียบเพิม่ เติม
รายการวัสดุเปรี ยบเทียบ

นํ ้าหนักวัสดุเฉพาะอิฐ

(กก./ตร.ม.)

50

100

50

นํ ้าหนักรวมอิฐ,ปูนก่อและปูนฉาบ 2 ด้ าน

(กก./ตร.ม.)

180

170

120

จํานวนใช้ งานต่อ 1 ตร.ม.

(ก้ อน/ตร.ม.)

130-145

19

8.33

ความหนาแน่น (Dry Density)

(กก./ลบ.ม.)

1,600-1,800

1,700-1,900

500-600

ค่ากําลังอัด (Compressive Strength)

(กก.ตร.ซม.)

20-30

70-80

30-40

ความต้ านทานแรงอัด

ค่าการดูดซึมนํ ้า (Water Absorption)

(เปอร์ เซ็นต์)
(วัตต์/เมตร.เคล
วิน)

20-25

8-10

30-35

Compressive Strength

ค่าการนําความร้ อน

1.15

0.618

0.10-0.15

(ชัว่ โมง)

1-2

4

4

อัตราการกันเสียง
ค่าการหดตัวแบบแห้ ง (Drying
Shrinkage)

(STC)

38

43

30-35

(มม./ม.)

1.8

น้ อยกว่ า 0.2

0.2

ความเร็วในการก่อ

(ตร.ม./วัน)

5-10

10-15

15-20

อัตราความเสียหาย

(เปอร์ เซ็นต์)

10-20

1-3

1-5

ตารางเปรี ยบเทียบการใช้ งานและค่ าใช้ จ่ายต่ อตารางเมตร (ปูนก่ อ)
อิฐมอญ

TAN-BRICK

อิฐมวลเบา

8.50**
(8.5x19)
=161.50

22.00
(22x8.33)
=183.26

ราคา (ในกรุงเทพฯและปริ มณฑล)

(บาท/ก้ อน)

จํานวนก้ อน

(บาท/ตร.ม.)

1.00
(1 x 135) =
135.00

ปูนก่อ

(บาท/ตร.ม.)

ปูนทราย 80

ปูนทราย 50

ปูนกาว 60

ปูนฉาบ( 2 ด้ าน)

(บาท/ตร.ม.)

120

90

105

ค่าแรงก่อ+ฉาบ 2 ด้ าน

(บาท/ตร.ม.)

200

200

180

535.00

501.50

528.26

รวมค่าใช้ จ่าย
หมายเหตุ **ราคาขายปลีก (ปรับตามปริมาณการสัง่ ซื ้อ)**

คอนกรี ตบล็อกไม่ รับ
นํา้ หนัก มอก. 58-2530

TAN-BRICK (basic)

TAN-BRICK มอก. (คอนกรี ต
บล็อกเชิงตันรั บนํา้ หนัก) มอก.
60-2516

30-40

20-30

70-80

100-120

(ksc)

อัตราการทนไฟ(Fire Rating)

รายการ

(กก./ตร.ซม.)

อิฐก่ อสร้ างสามัญ (อิฐ
มอญ) มอก. 77-2545

หมายเหตุ ตารางเปรียบเทียบนี ้ จัดทําขึน้ เพื่อ อธิบาย ข้ อแตกต่ างระหว่ าง TAN-BRICK (basic) และ TAN-RICK มอก.

TESTING

Absorption Test ค่ าการดูดซึมนํา้


Fire Resistance ค่ าการทนไฟ



TAN-BRICK มีค่าการดูดซึมนํา้ 8-10 %โดยนํา้ หนัก

รั บรองจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

TAN-BRICK ทนไฟได้ นาน 4 ชั่วโมง
TAN-BRICK เป็ นฉนวนกันไฟได้ 2 ชั่วโมง 10 นาที
ที่ขนาดผนังมาตรฐาน 10 เซนติเมตร

มาตรฐาน BS 476 โดยศูนย์ วิจัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

Sound Transmission Class ค่ าการกันเสียง


Drying Shrinkage ค่ าการหดแห้ งทางยาว


TAN-BRICK มีค่าการหดแห้ งทางยาว 0.026 เปอร์ เซ็นต์

รั บรองจากกรมวิทยาศาสตร์ บริการ

TAN-BRICK วัดค่ าการกันเสียงได้ STC : 43
ที่ขนาดผนังมาตรฐาน 10 เซนติเมตร

รับรองจากศูนย์ บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

THERMAL CONDUCTIVITY ค่ าการนําความร้ อน


Compressive Strength Test ค่ ากําลังอัด


TAN-BRICK สามารถรั บกําลังอัดได้ 70-80 ksc /ก้ อน

รับรองจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

TAN-BRICK มีค่าสภาพการนําความร้ อน
ที่อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส
0.618 วัตต์ ต่อเมตร•เคลวิน

รั บรองจากกรมวิทยาศาสตร์ บริการ
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สถานที่: อ.บางโทรัด จ.สมุทรสาคร

ชื่อโครงการ : หอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าฯ

เจ้ าของโครงการ : บริ ษัท ดีแลนด์ กรุ๊ ป จํากัด

ลาดกระบัง

บริษัทผู้รับเหมา : ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด เก้ ายอด ก่ อสร้ าง

สถานที่: ลาดกระบัง

ปี พ.ศ.ที่สร้ าง: 2557-ปั จจุบนั

เจ้ าของโครงการ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าฯลาดกระบัง

ชื่อโครงการ : THE IDEA Boutique Building Tiwanon

บริษัทผู้รับเหมา : บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ ง จํากัด

สถานที่: ปากเกร็ ด-ติวานนท์

ปี พ.ศ.ที่สร้ าง: 2555-2556

เจ้ าของโครงการ : The Idea

ชื่อโครงการ : Villa Rachatewi Condominium 44 ชัน้
สถานที่: ถนนพญาไท เขตราชเทวี
เจ้ าของโครงการ : บริษัท ที.ซี.ซี.แคปปิ ตอล แลนด์ จํากัด

บริษัทผู้รับเหมา : บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จํากัด
ปี พ.ศ.ที่สร้ าง: 2556-2557

ชื่อโครงการ : Nice Suite 2 Sanambinnam

บริษัทผู้รับเหมา : บริษัท ไทย นากาโน จํากัด

สถานที่: ถนนสนามบินนํา้

ปี พ.ศ.ที่สร้ าง: 2551-2552

เจ้ าของโครงการ : บริ ษัท ซิลเวอร์ คอยน์ จํากัด
บริษัทผู้รับเหมา : บริษัท ก่ อสร้ าง 14 จํากัด
ปี พ.ศ.ที่สร้ าง: 2556-2557

สถานที่อ้างอิง (เพิ่มเติม)
ลําดับ

ชื่อโครงการ

บริษัทผู้รับเหมา
โรงแรม

20

คอนโดวัน สาธร - นราธิวาส

บริษัท ซินเทค คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)

21

คอนโดวัน เกษมสันต์ 3

บริษัท ซินเทค คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)

22

วิลล่ า ราชเทวี ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม 44 ชัน้

บริษัท ไทย นากาโน จํากัด

23

คอนโดมิเนียม 8 ชัน้ 3 ตึก เดอะ ซีซ่ นั ศรี นครินทร์

บริษัท ซินเทค คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)

24

คอนโดมิเนียม 8 ชัน้ THE TEMPO ซอย ร่ วมฤดี

บริษัท พรี บลิ ท์ จํากัด (มหาชน)

25

สกายวอลค์ คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 71 สูง 50 ชัน้

บริษัท ซินเทค คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)

26

คอนโด เดอะลีฟ พัฒนาการ

บริษัท บ้ านกรองทอง จํากัด

1

ริเวอร์ ไซด์ ถนนเจริญกรุ ง

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊ อปเมนต์

2

เดอะรี เจ้ นท์ โฮเต็ล

บริษัท ซินเทค คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)

3

โรงแรม เซ็นทรัลวงศ์ อมาต พัทยา

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

4

โรงแรม ศิวาเทล ถนนวิทยุ

บริษัท ซินเทค คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)

5

โรงแรม 22 ชัน้ CENTRAL FESTIVAL PATTAYA
BEACH

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊ อปเมนต์

27

คอนโด เดอะไนน์ งามวงศ์ วาน

บริษัท มีพร้ อม พร๊ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด

6

โรงแรม FOUR POINT ถนน สุขุมวิท ซอย15

บริษัท แสงฟ้ าก่ อสร้ าง จํากัด

28

คอนโด เดอะทรั สต์ เรสซิเด้ นซ์ ปิ่ นเกล้ า 30 ชัน้

บริษัท พรี บลิ ท์ จํากัด (มหาชน)

7

ภูผาธารา อ.บ้ านเพ จ.ระยอง

บริษัท พรี บลิ ท์ จํากัด (มหาชน)

29

คอนโด เดอะทรั สต์ เรสซิเด้ นซ์ รั ชดาภิเษก-พระราม 3 บริษัท พรี บลิ ท์ จํากัด (มหาชน)

8

THE PLATINUM HOTEL ประตูนาํ ้

บริษัท ซินเทค คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)

30

คอนโด Premio Prime เกษตร - นวมินทร์

บริษัท พรี บลิ ท์ จํากัด (มหาชน)

9

FOUR POINT BY SHERATON HOTEL สุรศักดิ์

บริษัท ซินเทค คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)

31

คอนโด The Mark Condo รั ชดา - แอร์ พอร์ ตลิงค์

บริษัท ล็อค-บิลด์ กรุ๊ ป จํากัด

10

IBIS HAU-HIN

บริษัท ฐนันต์ ทอง จํากัด

32

คอนโด ศุภาลัย ปาร์ ค อโศก - รั ชดา

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)

11

โรงแรม HILTON สุขุมวิท 24

บริษัท ซี.อี.เอส. จํากัด

33

คอนโด ไซมิส ราชครู

บริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

12

โรงแรม REAISSANCE สุขุมวิท 57

บริษัท เอ ไอ เด็คคอเรชั่น จํากัด

34

คอนโดเดอะดาวน์ ทาวน์ สุขุมวิท 49

บริษัท ซีวิล แอนด์ อินทีเรีย จํากัด

13

โรงแรม CENTRAL EMBASSY

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊ อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)

35

คอนโด Nice Suites 2 สนามบินนํา้

บริษัท ก่ อสร้ าง 14 จํากัด

14

โรงแรม อินดิโก้ ถนนวิทยุ

บริษัท แซมคอน จํากัด

36

คอนโด เดอะทรั สต์ เรสซิเด้ นซ์ งามวงศ์ วาน

บริษัท พรีบลิ ท์ จํากัด (มหาชน)

15

โรงแรม แปซิฟิกปาร์ คเพลส ศรี ราชา ชลบุรี

บริษัท 218 คอนสตรัคชั่น จํากัด

37

คอนโด The Hotel Serviced Condo รั ตนาธิเบศร์

บริษัท จอมธกล จํากัด

16

โรงแรมปิ กนิก ราชวิถี

บริษัท เซ็นจิเนียร์ ส จํากัด

38

Resta Condominium แจ้ งวัฒนะ

บริษัท เดอะไรซ์ พร๊ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด

17

โรงแรม วิลล่ า วานิลลา บางสะเหร่ ใน

บริษัท แลนด์ ออฟอาคิเทค จํากัด

39

คอนโด เดอะไนน์ 3 งามวงศ์ วาน

บริษัท มีพร้ อม พร๊ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด

18

โรงแรม การะบุหนิง สปา

บริษัท เคียงดาว กรุ๊ ป(2009) จํากัด

40

คอนโด Premio Vetro เกษตร

บริษัท พรี บลิ ท์ จํากัด (มหาชน)

41

WE CONDO เลียบทางด่ วนเอกมัย-รามอินทรา

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)

42

MY STORY CONDO ลาดพร้ าว 71

บริษัท ฐิตวิ ิชญ์ คอนสตรั คชั่น จํากัด

43

B-LOFT CONDO สุขุมวิท 115

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด เค อาร์ อาร์ ดีไซน์ กรุ๊ ป

คอนโดมิเนียม
18

คอนโดวัน ลาดพร้ าว ซอย 15

บริษัท บุญชัยโชค คอนสตรั คชั่น จํากัด

19

คอนโดวัน ลาดพร้ าว ซอย 18

บริษัท บุญชัยโชค คอนสตรั คชั่น จํากัด

44

UNIQUE ลาดพร้ าว ซ.10

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด กิจธนันต์

45

SERRANO CONDOMINIUM

บริษัท แสงฟ้ า ก่ อสร้ าง จํากัด

46

MARQUE สุขุมวิท 39

บริษัท ซินเทค คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)

บ้ านเดี่ยว ทาวน์ เฮ้ าส์ ทาวน์ โฮม
45

บ้ านนภาภิรมย์ ถนน รั งสิต คลอง 8

บริษัท นภาภิรมย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด

46

คาซาลูน่า บางพระ ชลบุรี

บริษัท เคย์ แมน โกลบอล ซัพพลาย จํากัด

47

เดอะ ทรั สต์ ทาวน์ ลําลูกกา คลอง 4

บริษัท เดอะ คอนฟิ เด้ นซ์ จํากัด

48

เดอะ ทรั สต์ ซิตี ้ งามวงศ์ วาน 25

บริษัท เดอะ คอนฟิ เด้ นซ์ จํากัด

49

เดอะ ทรั สต์ วิลล์ วัชรพล-หทัยราษฏร์

บริษัท เดอะ คอนฟิ เด้ นซ์ จํากัด

50

ซี เค วิลล์ ทาวน์ เฮาส์ กระทุ่มแบน

บริษัท มงคลชัยบ้ านและที่ดิน (2010)

51

คลัสเตอร์ โฮม สุขาภิบาล 3 (มิสทีน)

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด มณฑล การโยธา

52

บ้ านทรายแก้ ว บ่ อวิน

บริษัท อินเตอร์ เอสเตท กรุ๊ ป จํากัด

53

บ้ านเดี่ยว 2 ชัน้ ไทรน้ อย

บริษัท แอทท์ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้ นท์ จํากัด

54

ทาวน์ โฮม 4 ชัน้ วโรดมเพลส ศรี นคริ นทร์

บริษัท แอทท์ คอนสตรั คชั่น แมนเนจเม้ นท์ จํากัด

55

หมู่บ้าน แคลิฟอร์ เนีย แกรนด์ เดอ วิว ชลบุรี

บริษัท อินเตอร์ เอสเตท กรุ๊ ป จํากัด

56

หมู่บ้านทองสถิตย์ คลอง 15 รั งสิต-นครนายก

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด วศินเจริ ญทรั พย์ ก่อสร้ าง

57

อาคารทาวน์ โฮม 3 ชัน้ ซอยเรวดี แคราย

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด สมชายพัฒนาก่ อสร้ าง

58

เดอะริคโค้ วัชรพล อาคารทาวน์ โฮม 3 ชัน้

บริษัท พี.โอ.เอ. คอนสตรัคชั่น จํากัด

59

บ้ านดี บางโทรัด

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ ป จํากัด

60

บ้ านสินสุข พุทธมณฑล สาย 1

บริษัท สินสุขพร๊ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด

61

ทาวน์ โฮม 3 ชัน้ MROMKLAO

บริษัท โชติกานต์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด

62

หมู่บ้านทิพธนา เพชรเกษม 53

บริษัท เอ เค แลนด์ จํากัด

63

บ้ าน ปั ญญารามอินทรา P.9

บริษัท เควสโก้ จํากัด

64

หมู่บ้าน Free Trade Home นิมิตรใหม่

ห้ างหุ้นส่ วนทรัพย์ สมานการโยธา

65

ดีคอมเพลกซ์ ศรี ราชา-นิคมปิ่ นทอง

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ ป จํากัด

อาคารทั่วไป
66

D แมนชั่น 7 ชัน้ ถนน เพชรบุรี ซอย 5

บริษัท ซายน์ -แอม คอนสตรั คชั่น จํากัด

67

โรงงานสยามคราฟท์ จังหวัด ราชบุรี

บริษัท เพนด้ า จํากัด

68

โรงพยาบาลไทยจักษุ

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊ อปเมนต์

69

อาคารเรี ยน มศว. ประสานมิตร สุขุมวิท 23

บริษัท อาคาร 33 จํากัด

70

โรงงาน MEKTEC 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท พรีบลิ ท์ จํากัด (มหาชน)

71

โรงงาน เจมส์ เฮาส์ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

บริษัท พรีบลิ ท์ จํากัด (มหาชน)

72

WARE HOUSE บริ ษัท ดาคอน จํากัด จ.ระยอง

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด จีแพทอาร์ คีเทคส์

73

โรงภาพยนต์ และพลาซ่ า เอสพลานาด รัตนาธิเบศร์

บมจ. โฟคัส ดีเวลลอปเม้ นท์ แอนด์ คอนสตรั คชั่น

74

อาคาร สํานักงาน K-Bank ถนน แจ้ งวัฒนะ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

75

อาคาร ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย 15 ( นราธิวาส 22 )

บริษัท วิศรุ ตรั ตน จํากัด

76

ลิฟวิ่ง มอลล์ INDEX บางนา

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)

77

ห้ างสรรพสินค้ า เซ็นทรั ลขอนแก่ น

บริษัท คอนสตรั คชั่น ไลนส์ จํากัด

78

อาคารเรี ยน โรงเรียนเทศบาลท่ าโขลง จ.ปทุมธานี

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด เอือ้ กิจถาวร

79

อาคารมูลนิธิมายาโคตมี ถนน กรุ งเทพกรี ฑา

บริษัท เสาหลักก่ อสร้ าง จํากัด

80

PURE PLACE รามคําแหง 110

บริษัท ไทย นากาโน จํากัด

81

AMATA INDUSTRIAL

บริษัท ไทย โอบายาชิ คร๊ อป จํากัด

82

THE PORTICO หลังสวน

บริษัท ปอร์ ตโิ ก พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด

83

อาคารพักอาศัย 11 ชัน้ ซอยสุขุมวิท 19

บริษัท โกลเด้ นบิลด์ จํากัด

84

อาคารพักอาศัย 8 ชัน้ ซอยสุขุมวิท 53

บริษัท พรพระนคร จํากัด

85

ห้ างสรรพสินค้ า เซ็นทรั ลพระรามเก้ า

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊ อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)

86

อาคารพักอาศัย 8 ชัน้ อนุเสาวรี ย์ ซอยลือชา

บริษัท 5 พี คอนสตรั คชั่น จํากัด

87

อาคารพักอาศัย ลาดหญ้ า

บริษัท 5 พี คอนสตรั คชั่น จํากัด

88

โรงพยาบาล เวิลด์ เมดิคัล แจ้ งวัฒนะ

บริษัท ทีฆาก่ อสร้ าง จํากัด

89

อาคารพักอาศัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รั งสิต

บริษัท ทีฆาก่ อสร้ าง จํากัด

90

อาคารพักอาศัย ท่ าอิฐ

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด แอคมี่ แมซเทค

91

อาคาร ชุนเซียง ออโตพาร์ ท บางพลี

บริษัท ชุนเซียง ออโต้ พาร์ ท จํากัด

92

อาคารพักอาศัยข้ าราชการกรมศุลกากรกรม
สรรพสามิต

บริษัท เอ เอส เอ การช่ าง จํากัด

93

อาคารจุฬานิวาส 15 ชัน้ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

บริษัท ฟิ วเจอร์ คอนสตรั คชั่น จํากัด

94

อาคารพักอาศัย 5 ชัน้ งามวงศ์ วาน 54

บริษัท แพลนคอน จํากัด

95

อาคารประสิทธิ์แมนชั่น วิภาวดี 42

บริษัท พัดชากรณ์ ก่ อสร้ าง จํากัด

96

อาคารหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนี่ยริ่ ง จํากัด

97

อาคารเรี ยน โรงเรี ยนเซ็นหลุยส์ ฉะเชิงเทรา

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด

98

อาคารพักอาศัยเดอะกรี น เรสซิเด้ นท์ บางนา

บริษัท จอมถกล จํากัด

99

สโมรสรราชพฤกษ์ - วิภาวดี

บริษัท โอไรออน จํากัด

100

อาคารเรี ยน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

บริษัท ฑีฆาก่ อสร้ าง จํากัด

101

อาคาร ธาราพาร์ ค 4 แจ้ งวัฒนะ

บริษัท ฑีฆาก่ อสร้ าง จํากัด

102

อาคารพักอาศัย ตลาดไท

บริษัท ชัชวาลนิเวศน์ จํากัด

103

อพาร์ ทเม้ นท์ เฉลิมขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัท เฉลิมขวัญ (2555) จํากัด

104

โชว์ รูมรถยนต์ ถนนวิภาวดี

บริษัท ซี.อี.เอส. จํากัด

105

อาคารที่พักอาศัย สุขุมวิท 24

บริษัท ซีวิล แอนด์ อินทีเรี ย จํากัด

106

อาคารพาณิชย์ The Idea Boutique ปากเกร็ ด - ติวา
นนท์

บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จํากัด

107

อาคารที่พักอาศัย 5 ชัน้ เกษตร - นวมินทร์

บริษัท แพลนคอน จํากัด

108

อาคารสยามเภสัช วิภาวดี 16

บริษัท ฑีฆาก่ อสร้ าง จํากัด

109

NEW CASTLE RESIDENCE อมตะนคร

บริษัท รั ชดาหินอ่ อน จํากัด

110

นิคมอุตสหกรรม เวลโก บางนาตราด

บริษัท ภามภากร จํากัด

111

PARK AND APARTMENT สุขุมวิท 58

บริษัท บิลเลี่ยนแนร์ คอนสตรั๊คชั่น จํากัด

112

ศูนย์ การค้ าเซียร์ รั งสิต 2

บริษัท เจริญโชคการก่ อสร้ าง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง(1990)จํากัด

113

อาคารพักอาศัย 8 ชัน้ พหลโยธิน 50

บริษัท เครเดนซ คอนสตรั คชั่น แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

รั ฐสภาแห่ งใหม่ เจาะจงเลือกใช้ อิฐ TAN-BRICK ในงานผนังก่ อฉาบ

โรงงาน อิฐ TAN-BRICK

ภาพการรั บนํา้ หนักของผนัง TAN-BRICK

TAN-BRICK ช่ วยประหยัดพลังงานอย่ างไร?
ข้ อมูลด้ านการประหยัดพลังงานและช่ วยลดภาวะโลกร้ อน

ภาพงานก่ อ
ผนัง TAN-BRICK

1. TAN-BRICK ผลิตจากเศษหินฝุ่ นซึ่ งเป็ นวัสดุเหลือใช้ ในงานคอนกรี ตทั่วไป นํามาผสมกับปู น
พอร์ตแลนด์ในลักษณะผสมแห้งแล้วอัดแรงขึ้นรู ป

ภาพงานก่ อ
ผนัง TAN-BRICK

2. TAN-BRICK ไม่ ใช้ เชื้ อเพลิงในกรรมวิธีการผลิตอย่ างเช่ น กระบวนการเผาอิฐแบบเดิม ใช้เพียง
ระบบไฮดรอลิกกําลังสู งในการอัดขึ้นรู ป TAN-BRICK จึงช่ วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้
3. TAN-BRICK มีความแข็งแรง จึงช่ วยลดอัตราการแตกหักเสี ยหาย และช่ วยลดปั ญหาขยะหน้ า
งาน อีกทั้งเศษส่ วนที่แตกหักสามารถนําไปใช้ได้เกือบทั้งหมด
4. TAN-BRICK ผ่ า นการทดสอบการทนไฟได้ น านถึ ง 4 ชั่ ว โมง ที่ ผ นั ง 10 เซนติ เมตร จึ งไม่
จําเป็ นต้ องใช้ ผนังหนาถึง 20 เซนติเมตร เพื่อเป็ นผนังทนไฟหรื อเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
อาคาร TAN-BRICK จึงช่ วยประหยัดวัสดุก้นั ผนัง
5. TAN-BRICK สามารถใช้ กับปูนทรายธรรมดาทั่วไป ซึ่ งช่างคุ น้ เคย จึงช่ วยลดการสู ญเสี ยของ
ปูนชนิดพิเศษ อาทิเช่ น ปูนกาว เพราะปูนกาวเมื่อเปิ ดใช้งานแล้วใช้ไม่หมดจะแข็งตัว หรื อหาก
เก็บไว้นานจะแข็งจับตัวกันเป็ นก้อนทําให้ใช้งานไม่ได้สิ้นเปลืองทรัพยากร
6. TAN-BRICK ใช้ ง า น ไ ด้ ดี กั บ พื้ น Post-tension เมื่ อ พื้ น มี ก า ร ข ยั บ ตั ว เนื่ อ ง จ า ก
TAN-BRICK มี คุณสมบัติในเรื่ องความแข็งแรงเป็ นอันดับหนึ่ ง จึงลดปั ญหาการแตกร้ าวของ

ภาพงานฉาบ
ผนัง TAN-BRICK

ผนัง ไม่ ต้องเสี ยเวลาและค่ าใช้ จ่ายในการเก็บซ่ อมงานภายหลังส่ งมอบ
7. TAN-BRICK เป็ นผลิตภั ณ ฑ์ ที่พัฒ นาต่ อยอดจากคอนกรี ต บล็อก ซึ่ งช่ างทั่ วไปคุ้ นเคย จึงไม่
จําเป็ นต้ องเสี ยเวลาในการฝึ กหั ด ช่ างก่ อฉาบ หรื อช่ างที่ มี ท ักษะฝี มื อพิ เศษ ช่ างที่ ก่อฉาบเป็ น
สามารถทํางานได้เหมือนอิฐมอญทันที

คู่มือการใช้ งานผลิตภัณฑ์ TAN-BRICK
8. TAN-BRICK ช่ วยลดมลภาวะทางเสี ย ง เนื่ อ งจากมี ผ ลทดสอบการกั น เสี ย งที่ ผ นั ง หนา 10
เซนติเมตร พบว่ า กันเสี ยงได้ ดีกว่ าอิฐทั่วไป จึงเหมาะสมกับโครงการที่ใช้ผนังร่ วม สามารถช่วย
ลดเสี ยงระหว่างห้องที่จะสร้างความรําคาญให้แก่ผอู ้ ยู่อาศัย โดยไม่จาํ เป็ นต้องเพิ่มความหนาของ
ผนังกั้นห้องให้เปลืองพื้นที่ใช้สอย

วิธีการก่ อผนังบล็อกคอนกรี ต TAN-BRICK
ใช้ ปูนก่ อทั่วไปเหมือนอิฐมอญ
1.

ทําความสะอาดบริ เวณที่จะทําการก่อผนัง TAN-BRICK วาง
แนวดิ่งฉากโดยการใช้ ปูน ทรายทั่วไป ช่วยในการปรับระดับ

9. TAN-BRICK ประหยั ด เวลาในการทํ า งานมากกว่ าอิฐ มอญ ช่ วยลดปู น ทรายในการก่ อ ฉาบ

พืน้ ให้ ได้ ระดับเดียวกัน วางบล็อก TAN-BRICK ก้ อนแรกลง

เนื่ องจาก TAN-BRICK ออกแบบมาให้มีขนาดเท่าอิฐมอญประมาณ 8 ก้อน เมื่ อระยะเวลาการ

บนแนวปูนทรายโดยควํ่าด้ านที่เป็ นรู ลง ใช้ ด้ามเกียงเคาะและ

ทํางานลดลง อัตราการสู ญเสี ยด้ านแรงงานและวัสดุสิ้นเปลืองก็จะลดลง

ระดั บ นํ า้ ปรั บ ระดั บ ช่ ว ยวัด แนวแล้ วป้ า ยปู น ก่ อ บริ เ วณ
ด้ า นข้ างของก้ อนให้ ความหนาของปู น ก่ อ ประมาณ 1.5

10. TAN-BRICK ผลิตจากเครื่ องจักรไฮดรอลิก ใช้ เพียงพลังงานไฟฟ้ าและพลังงานคน ซึ่งถือว่ าใช้
พลังงานน้ อยมากต่ อการผลิต 8 ชั่ ว โมง/วัน /เครื่ อง ใช้แรงงานคนประมาณ 4 คนต่ อ การผลิ ต
8,000 ก้อน/วัน

เซนติเมตร ก่อนวางก้ อนที่ 2 ลงไปชิดกับก้ อนแรก
2.

[FP1]

จะต้ องก่อด้ วยวิธีสลับแนวกลางก้ อนระหว่างแถวชัน้ บนถัดไปเรี ยงระดับเป็ นผนังก่อบล็อกเหมือนอิฐ
มอญ โดยขึงแนวก่อนการก่อเพื่อช่วยให้ ผนังไม่ล้มดิ่ง เมื่อก่อชันบนถั
้
ดไปใช้ ปนู ก่อปาดลงบนบล็อกตัว
ล่างหนาประมาณ 1.5 เซนติเมตรแล้ วควํ่ารู บล็อกชันบนลง
้

11. TAN-BRICK มีแนวคิดเกิดจากภู มิปัญญาของวิศวกรชาวไทย โดยใช้ วัสดุที่มีอยู่ในเมื องไทย
เครื่ องจักรผลิตโดยคนไทย และจดสิ ทธิบัตรที่ประเทศไทย จึงไม่ จําเป็ นต้ องพึ่งเทคโนโลยีจาก
ต่ างประเทศ หรื อเสี ยค่าใช้จ่ายในการขนส่ งนําเข้าวัสดุส่วนผสมจากต่างประเทศ ช่ วยลดต้ นทุน
ค่ าใช้ จ่ายโรงงาน และไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องสิ นค้านําเข้ามาไม่ทนั เวลา TAN-BRICK จึงมีราคาที่
สมเหตุ ส มผลตามความเป็ นจริ ง และสามารถตอบสนองต้ น ทุ น ผู้ ใช้ งานได้ เป็ นอย่ า งดี ใ น
คุณสมบัตทิ ี่เทียบเท่ าสิ นค้ าต่ างประเทศ

3.

เจาะยึดกับเสา แล้ วใช้ ปนู ก่อทับเหล็กเส้ น เพื่อช่วยในการยึดเกาะ
4.

พื น้ ที่ ที่ มี ข นาดความกว้ า ง 4 เมตร สูง 3 เมตร ไม่ จํ า เป็ นต้ อ งมี ค านทับ หลัง เพราะ TAN-BRICK
สามารถรับกําลังอัดได้ สงู กว่าอิฐทัว่ ไป

5.

มุมกําแพงทุกมุมต้ องทําเสาเอ็นหรื อคานเอ็นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ( วิธีการทํางานเหมือนอิฐมอญ )

6.

การยึดวงกบเข้ ากับผนัง ต้ องทําเสาหรื อคานเอ็นคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยรอบ

7.

การก่อผนังเมื่อก่อถึงท้ องคานให้ เว้ นช่องว่างไว้ ประมาณ 1–2 เซนติเมตร แล้ วอุดด้ วยปูนทรายตลอด

“ สิ นค้ าไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย
สร้ างชาติไทย ไม่ ให้ ขาดดุลการค้ า ”

ทุกๆ 3 แถวหรื อประมาณ 45 เซนติเมตร ให้ ใช้ เหล็กเส้ นขนาด 6 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร

แนว
8.

การก่อผนังที่ชนกับท้ องพืน้ โครงสร้ างอาคาร ซึ่งมีโอกาสแอ่นตัวลงมาได้ เช่น พื ้นระบบ Post-tension
หรื อโครงสร้ างเหล็กจะต้ องเว้ นช่องว่างที่ส่วนบนไว้ ประมาณ 2 – 4 เซนติเมตร แล้ วเสริ มด้ วยอิฐมอญ
ถ้ ากรณีที่เหลือพื ้นที่เกินกว่ากําหนด จากนันเสริ
้ มด้ วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เช่น โฟม ปิ ดก่อนฉาบทับ
และเซาะร่ องตามแนวรอยต่อ

9.

การวางฝั งท่อสายไฟและท่อนํ ้าไว้ กบั ผนังใช้ ไฟเบอร์ กรี ดตามรอยตามแนวเป็ นร่องแนวลึก 2 แนวขนาน
กัน แล้ วสกัดออก ทังนี
้ ้ไม่ควรลึกเกิน 1 ใน 3 ของความหนาผนัง

10.

กรณีที่ทําการติดตังท่
้ อร้ อยสายไฟและท่อนํ ้าไว้ ก่อนให้ ก่อผนัง TAN-BRICK ห่างจากแนวท่อเล็กน้ อย
แล้ วอุดด้ วยอิฐมอญหรื อปูนทราย จากนันติ
้ ดทับด้ วยลวดตาข่าย ขนาดความกว้ างไม่ตํ่ากว่า 20
เซนติเมตร ตลอดแนวก่อนฉาบ

วิธีการฉาบ TAN-BRICK
ใช้ ปูนฉาบธรรมดาทั่วไปเหมือนอิฐมอญ
1.

เตรี ยมพื ้นผิว ใช้ แปรงตีนํ ้าทําความสะอาดพื ้นผิวเหมือนอิฐมอญ

2.

ราดนํ ้าที่ผนังให้ พอเหมาะเช่นเดียวกับอิฐมอญ รอให้ แห้ งผิวผนังดูดซับนํ ้าเล็กน้ อยจึงลงมือฉาบ

3.

ฉาบด้ ว ยปูน ทรายทั่ว ไปหนาประมาณข้ า งละ 1.5 เซนติ เมตร เมื่ อ รวม 2 ด้ า นจะเท่ า กับ ผนังหนา
10 เซนติเมตร การผสมปูนกับนํ ้าต้ องได้ ในสัดส่วนที่พอเหมาะไม่เหลวเกินไปหรื อแห้ งเกินไปเพราะจะมี
ผลต่อการแตกลายงาได้

ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
-

ควรมีการพักการก่อTAN-BRICKทุกๆ 1-1.5 เมตร เนื่องจาก เมื่อก่อสูงจนเกินไปอาจทําให้ ผนังล่มดิ่ง
เนื่องจากปูนยังไม่เซตตัว

-

หากผนังเปี ยกชุ่มนํ ้ามากเกินไปเนื่องจากฝนตกควรทิ ้งไว้ ให้ แห้ งหมาดๆก่อน

-

กรณีใช้ TAN-BRICKในบริ เวณผนังห้ องนํ ้า,ผนังภายนอกอาคาร ควรผสมนํ ้ายากันซึมในปูนฉาบด้ วยทุก
ครัง้

-

ก่อนฉาบปูนให้ ทําการติดลวดตาข่ายตามมุมวงกบประตู หน้ าต่าง เป็ นต้ น

-

การตอกยึดสามารถใช้ ได้ ทงตะปู
ั ้ คอนกรี ต และพุกทัว่ ไป

-

เมื่อมีปัญหาแตกร้ าวแก้ ไขเหมือนอิฐมอญ

ติดต่ อ
บริ ษัท แทนโปรดักซ์ จํากัด
161 ซ.เสนานิคม 1 ซ.42 แยก 11-2 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุ งเทพ 10230
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