


       บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำ�กัด จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล เมื่อวันที่ 21 กรกฎ�คม 2535 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 80 ล้�นบ�ท (ชำ�ระเต็ม) ประกอบกิจก�รผลิต 
จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำ�เร็จรูป  โดยมีโรงง�น
ที่ทันสมัยบนพื้นที่กว่� 40 ไร่ ในเขตอำ�เภอสันทร�ย 
จังหวัดเชียงใหม่ ส�ม�รถผลิตสินค้�และให้บริก�รที่ครอบ 
คลุมเขตพื้นที่ภ�คเหนือตอนบน
     คุณพิบูลย์ อุดมสิทธิกุล กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท 
พิบูลย์ทร�ย  จำ�กัด ซึ่งประกอบกิจก�รดูด ล้�งและแยก
กรวดทร�ย ที่จังหวัดเชียงใหม่ ม�ตั้งแต่ปี 2520 ได้
เกิดแนวคิดจ�กหลักก�รและเหตุผลที่ก�รขย�ยตัวท�ง
เศรษฐกิจ และก�รลงทุนของภ�คเหนือตอนบน ทำ�ให้ภ�ค
ก�รก่อสร้�งขย�ยตัวต�มไปด้วย แต่ง�นก่อสร้�งโดยทั่ว 
ไปยังใช้ระบบก�รก่อสร้�งง�นคอนกรีตแบบเทกับที่ ดังนั้น 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำ�เร็จรูป น่�จะสนองคว�มต้องก�ร 
ของตล�ดและได้รับคว�มนิยมอย่�งม�กในอน�คต 
     บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำ�กัด จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบ
กิจก�รผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำ�เร็จรูป 
ต�มม�ตรฐ�นอุตส�หกรรม (มอก.)  ที่หล�กหล�ยทั้ง
สินค้�และบริก�รอย่�งครบวงจร จัดเป็นโรงง�นที่ใหญ่
ที่สุดในภ�คเหนือ และยังเล็งเห็นถึงก�รก�รจัดก�รด้�น
ระบบคุณภ�พเพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้กับลูกค้�  จึงได้รับ
ก�รรับรองระบบบริห�รคุณภ�พ  ISO 9001: 2000 โดย
ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินกิจก�รที่ผ่�นม�ของบริษัทฯ 
ได้มีก�รคิดค้นและพัฒน�ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำ�เร็จรูป
ออกม�สู่ตล�ดอยู่ เสมอจนกระทั่งได้ รับก�รรับรอง 
อนุสิทธิบัตร ระบบโครงสร้�งสำ�เร็จรูป จ�กกรมทรัพย์สิน
ท�งปัญญ� และเป็นที่ยอมรับของหน่วยง�นร�ชก�รและ
ภ�คเอกชนม�กม�ยและระบบโครงสร้�งสำ�เร็จรูป ยังได้รับ 
ก�รยอมรับอย่�งกว้�งขว�งในวงก�รอุตส�หกรรม
ก่อสร้�ง

Company  
Background

    Piboon Concrete Company Limited (PCC) was 
registered for incorporation on July 21, 1992. 
With a  fully-paid registered capital of 80 million 
baht. The main business of the company consists 
of producing and distributing the precast concrete 
materials. The company works from its’ impressive 
16 acre site (40 rais), located in Amphur Sansai 
district, Chiang Mai. The site manufactures and 
stores tons of concrete products and distributes 
them throughout the upper northern of Thailand.
    Khun Piboon Udomsittikul,Managing Director 
of Piboon Sai Company Limited. Which provides 
the sand washing, sucking, cleaning and separating 
of grit arm in production of all precast concrete 
products. This operation later become a major  
production arm of PCC Co. Limited concrete  

 Khun Piboon Udomsittikul saw back then 
the overall economic and investment opportunities 
in Upper North Thailand were growing in the building 
industry. This meant that the construction industry 
was growing rapidly, and that precast concrete 
would be a large market supplier back then and 
into the future.
     Piboon Concrete Company Limited (PCC) was 
established to produce and distribute precast 
concrete products. Several kinds of products and 
services were commenced and from that small  
beginning in 1977, they are now one of the  
biggest factories in Upper Northern Thailand,  
servicing the growing demands of a thriving building 
and construction industry. PCC Co. Limited was  
established to engage in the manufacture and 
sales of precast concrete products. Guaranteeing 
industry standard (TIS) in all areas of production 
and services. It is also recognised for the quality 
management system to ISO 9001: 2008 standards, 
for all operations of the Company.PCC have not 
lost focus or tried to change their product focus  
– they remain strong with their developed products 
in precast concrete molds. Prefabricated structural 
systems have been widely accepted in the concrete  
construction industry.

operations (1992) expansion.  



พัฒนาองค์กร 
พิบูลย์คอนกรีต

   บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำ�กัด เป็นผู้ผลิตแผ่นพื้น 
สำ�เร็จรูปคอนกรีต    อัดแรงแบบกลวงเป็นแบบแรกในภ�ค
เหนือ เป็นก�รเอื้ออำ�นวยต่อก�รขย�ย ตัวท�งเศรษฐกิจ 
และก�รก่อสร้�งในส่วนภูมิภ�ค โดยใช้เทคโนโลยีพัฒน�     
ก�รผลิตและนวัตกรรมสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สำ�เร็จรูป จึงได้รับ ภพภ  ก�รส่งเสริมก�รลงทุนจ�กคณะ
กรรมก�ร ส่งเสริมก�รลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 8 กันย�ยน  
2536 และได้ขย�ยกิจก�รอย่�งต่อเนื่อง เรียงลำ�ดับดังนี้
    ปี  2535 ก่อตั้งกิจก�ร  สร้�งโรงง�น
    ปี  2536 เริ่มผลิตแผ่นพื้นสำ�เร็จรูปแบบกลวง
    ปี  2537 เร่ิมผลิตคอนกรีตท่ออัดแรง ร�งระบ�ยน้ำ�   
                      และบ่อพักสำ�เร็จรูป  
    ปี  2539 เริ่ มผลิต เส� ไฟฟ้ �แล ะอุปกรณ์ต�ม 
  ม�ตรฐ�นก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค
    ปี  2540 เริ่มผลิตค�นสะพ�น และเส�เข็มคอนกรีต 
  อัดแรง
    ปี  2544 เริ่มผลิตพื้นระบบ Post-Tension และได้  
  รับก�รรับรองระบบบริห�รคุณภ�พ ISO  
  9002: 1994
    ปี  2545 เริ่มผลิตโครงสร้�งสำ�เร็จรูปสำ�หรับบ้�น 
  พักอ�ศัยและอ�ค�ร รั้วสำ�เร็จรูป กำ�แพง 
  กันดิน ถังบำ�บัดสำ�เร็จรูปแบบเฟอร์โรซีเมนต์  
  และพื้นสำ�เร็จรูปแบบตัน
    ปี  2546 ได้รับก�รรับรองระบบบริห�รคุณภ�พ   
  ISO 9001: 2000 ครอบคลุมทุกสินค้�
  และ บริก�ร
    ปี  2547 ผลิตท่อเหล่ียม คอนกรีตเสริมเหล็กสำ�เร็จรูป
    ปี 2552 ได้ก่อตั้งบริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำ�กัด   
  ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริก�รเกี่ยวกับให้คำ�  
  ปรึกษ� พร้อมออกแบบและติดตั้ง
                     พื้นโพสเทนชั่น
    ปี  2554 เร่ิมผลิต ร้ัวคอนกรีตสำ�เร็จรูปแบบค�วบอย 
    ปี  2556 ได้รับร�งวัล CSR-DIW Award ระดับ 3  
  ซ่ึงเป็นโครงก�รจ�กกระทรวงอุตส�หกรรม
  ที่มอบให้แก่โรงง�น อุตส�หกรรมที่ดำ�เนิน 
  ธุรกิจภ�ยใต้จริยธรรมและก�จัดก�รที่ดี 
  โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
  อันนำ�ไปสู่ก�ร พัฒน�ที่ยั่งยืน
    ปี 2557 ได้ก่อตั้งบริษัท พีอ�ร์ซี เทคโนโลยี จำ�กัด  
   ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีให้บริก�รติดต้ัง เส�เข็ม โดย 
  วิธีก�รตอกและกด พร้อม ทั้งบริก�รตรวจ 
  สอบเส�เข็ม บริก�รติดตั้ง แผ่นพื้น  
  คอนกรีตสำ�เร็จรูป กำ�แพงกันดิน รั้ว 
  คอนกรีต สำ�เร็จรูป และโครงสร้�งคอนกรีต 
  สำ�เร็จรูป

 As the a pioneer of hollow core slab producing in  
Chiang mai to facilitates for economic and construction 
expansion in Upper North Thailand. Therefore PCC 
has been supported by Board of investment (BOI) 
on September 8,1993 and continues develops various 
precast concrete products as the following. 
     Year 1992 Established the business and factory
     Year 1992 Stared the production of hollow core
  Year 1994  Stared the production of  
  prestressed concrete. Ditch and Manhole
     Year 1996 Stared the production of electric pole 
  and accessories according to the   
  standard provided by Metropolitan  
  Electricity Authority
     Year 1997  Stared the production of prestressed  
  concrete girder and pipe
     Year 2001 Stared the production of post-tensioned 
  slab and was certified by ISO 9002 : 1994  
     Year 2002 Stared the production of prefab  
  system, precast fencing, Ferro - cement 
  and solid plank 
     Year 2003 All products and services are certified  
  by ISO 9001:2000
     Year 2004 Started producing reinforced concrete  
  box culvert.
     Year 2006 - Piboon Concrete Co.,Ltd. Increased  
  capital to 125 million baht to strengthen  
  the financial foothold it has on the  
  precast concrete building industry of  
  Northern Thailand and the Asian market.
                   - Started producing autoclave aerated  
  concrete.
     Year 2009 Established PCC Post tension co.,ltd  
  for Consulting,design and installation  
  for Post tension slab system.
     Year 2011 Started to produce PCC cowboy fences.
     Year 2013 PCC recieved CSR-DIW Award level 3  
  From Ministry of Industry.
     Year2014   Established  PRC technology for Pile  
  driving service  and  Installation for  
  concrete structures.



สินค้าและบริการ 
PCC PRODUCT & SERVICE

 บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำ�กัด เป็นผู้ผลิตละจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปร�ยใหญ่แห่งหนึ่งในภ�คเหนือโดยมีทีม
ง�นที่มีประสบก�รณ์ และใช้เทคโนโลยีก�รผลิตที่มีม�ตรฐ�นสูง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พ และบริก�รที่ประทับใจ
รวมถึงก�รให้บริก�รด้�นข้อมูลสินค้�ดังนี้

งานระบบพื้นชนิดต่างๆ 
ต�มม�ตรฐ�น มอก. 828-2546 และต�มม�ตรฐ�น มอก. 
576-2546
•  พื้นสำ�เร็จรูปท้องเรียงแบบตัน
•  พ้ืนสำ�เร็จรูปท้องเรียงแบบกลวงขน�ดเล็กคว�มหน� 8 ซม.
•                      พ้ืนสำ�เร็จรูปท้องเรียงแบบกลวงขน�ดกล�งคว�มหน�10,12  ซม. 
   ต�มลำ�ดับ
•           พืน้สำ�เรจ็รปูทอ้งเรยีงแบบกลวงขน�ดใหญค่ว�มหน� 15,   20, 
   25, 30 ซม. ต�มลำ�ดับ
PCC SLAB 
Complied with TIS 828-2003 and TIS 576-2003
•  SOLID PLANK
•  HOLLOW CORE (HC 66)
•  HOLLOW CORE (HC 86)
•  HOLLOW CORE (HC 100, HC 120)
•  HOLLOW CORE (HC 150, HC 200, HC 250, HC 300))

PCC POST- TENSIONED SLAB

ต�มม�ตรฐ�น มอก. 396-2549, มอก. 399-2524
• เส�เข็มคอนกรีตอัดแรงส่ีเหล่ียมตันขน�ดเล็ก 15, 18, 20 ซม.     
   คว�มย�วไม่เกิน 10.00 ม.
• เส�เข็มคอนกรีตอัดแรงส่ีเหล่ียมตันขน�ดกล�ง 22, 26 ซม.     
  คว�มย�วไม่เกิน 14.00 ม.
• ส�เข็มคอนกรีตอัดแรงส่ีเหล่ียมตันขน�ดใหญ่ 30, 35, 40 ซม.  
  ทุกคว�มย�ว
•             เส�เข็มคอนกรีตสำ�หรับง�นสะพ�น ต�มม�ตรฐ�นกรมท�งหลวง 
  ,กรมก�รปกครอง และท�งหลวงชนบททุกขน�ดและคว�มย�ว
PCC PILE
Complied with TIS 396-2006 and TIS 399-1981
• Pile size 15, 18, 20 cm with standard length less than10.00 m.
• Pile size 22, 26 cm with standard length less than 14.00 m.
• Pile size 30, 35, 40 cm at all length 
• Pile for bridge girder complied with Department of Rural  
   Roads standard and Department of Highways standard.

OUR

PRODUCT 

พื้นสำาเร็จแบบโพสเทนชั่น  

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน   



ต�มม�ตรฐ�น มอก. 224-2533 และ มอก. 128-2549
• ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 และ 150 ซม.
PCC REINFORCED CONCRETE PIPE 
Complied with TIS 224-1990 and TIS 128-2006
• DIAMETER 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 cm 

ต�มม�ตรฐ�นก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค   
• เส�ไฟฟ้� ขน�ดคว�มย�ว 8.00, 9.00, 12.00, 12.20, 14.20,  
  14.30,   และ 22.00 ซม.
• คอนกรีตอัดแรง ขน�ดหน้�ตัด10 x 10 ซม. คว�มย�ว 1.50,  
   2.50, และ 3.20 ม.ขน�ดหน้�ตัด 12 x 12 ซม. คว�มย�ว 2.00  
  ,2.50 และ 3.00 ม.
• ค�นนั่งร้�นหม้อแปลง ขน�ดหน้�ตัด 15 x 25 ซม. คว�มย�ว  
  3.45 ม.
• ฐ�นเส�ไฟ
PCC POLE 
Complied with Provincial Electricity Authority standard
• POLE 8.00, 9.00, 12.00, 12.20, 14.20, 14.30, 22.00 m.
• CROSS  ARM  SPUN
• TRANSFORMER  BEAM
• ELECTRIC  PILE

• ผนังกันตก  ผนังอ�ค�ร
• สินค้�เบ็ดเตล็ด 
PCC PRECAST GENERAL CONCRETE ELEMENTS
• FIN&WALL
• MISCELLANEOUS

ต�มม�ตรฐ�นกรมท�งหลวง, กรมก�รปกครองและท�งหลวงชนบท
•          ค�นสะพ�นคอนกรตีอดัแรงแบบตนั ขน�ดคว�มย�ว 5.00,    6.00, 
   7.00, 8.00, 9.00, และ 10.00 ม.
• ค�นสะพ�นคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ขน�ดคว�มย�ว 15.00,  
  16.00 และ 20.00 ม.
• ค�นสะพ�นคอนกรีตอัดแรงรูปตัว ขน�ดคว�มย�ว 18.00, 20.00,  
  26.00 และ 30.00 ม.
PCC PRESRESSED CONCRETE GIRDER 
Complied with Department of Rural Roads standard and 
Department of Provincial Administration standard. 
• PRESTRESSD CONCRETE SOLID PLANK GIRDER length    
  5.00, 6.00, 7.00, 8.00,  9.00, and 10.00 m.
• PRESTRESSD CONCRETE BOX GIRDER length 15.00,  
  16.00, and 20.00 m.
• PRESTRESSD CONCRETE I- GIRDER length 18.00,  20.00,  
  26.00 and 30.00  m. 

คานสะพานคอนกรีตอัดแรง

ปูนมิกส์

เสาไฟฟ้าและอุปกรณ์

ท่อระบายน้ำาคอนกรีตอัดแรงชนิดปากลิ้นราง ระบบโครงสร้างสำาเร็จรูปสำาหรับบ้านพักอาศัย 
และอาคาร

PCC PREFAB SYSTEM FOR HOUSING UNIT AND BUILDING

รั้วสำาเร็จรูปและกำาแพงกันดิน
PCC PRECAST FENCING SYSTEM AND RETAINING WALLS

ชิ้นส่วนสำาเร็จรูปชนิดต่างๆ

เสารั้วลวดหนาม



จุดเด่นของสินค้าและบริการของ  
บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำากัด

Strong Points of PCC Products and Services
 ผลิตภัณฑ์คุณภ�พเป็นผลจ�กเทคโนโลยีและกรรมวิธี
ก�รผลิตที่ทันสมัย โดย PCC ได้นำ�เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่�งๆ 
ม�ใช้ในก�รผลิตแทนก�รใช้คน จำ�นวนม�กเพื่อคุณภ�พที่สม่ำ� 
เสมอและผลิตภัณฑ์ที่ได้ม�ตรฐ�น
 High quality products come from modern technology 
and process.   PCC have brought machines and equipments 
to use in the production instead of manpower for  
stability of product’s quality.  

     Pcc improve our human resources along with  
production technology for the most effectiveness. We 
have engineers who will provide technical suggestion 
about our products and services. PCC   emphasized 
on research and development processes to improve  
organization for the best in precast concrete industry.

     PCC พัฒน�บุคล�กรให้มีประสิทธิภ�พควบคู่ไปกับก�รผลิตมี
วิศวกรสำ�หรับก�รผลิตด้�นเทคนิค และให้คำ�ปรึกษ�ด้�นสินค้� 
และบริก�ร นอกจ�กนี้   PCC ยังมุ่งเน้นด้�นก�รศึกษ�วิจัย เพื่อ 
พัฒน�องค์กรสู่คว�มเป็นเลิศของ ผู้ผลิตอุตส�หกรรมสำ�เร็จรูป 

 ส่วนผสมคอนกรีตเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำ�คัญใน
กระบวนก�รผลิตสินค้� คุณภ�พ ดังน้ัน PCC จึงนำ� BACHING 
PLANT ระบบอตัโนมติัม�ใช้ใน    กระบวนก�รเพือ่ให้ได้สดัสว่นก�ร 
ผสมท่ีถูกต้อง และได้คอนกรีตท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มท่ีกำ�หนด

     แผ่นพื้นสำ�เร็จรูป PCC ผลิตจ�กเครื่องจักรชั้นนำ�ระบบ 
SLIDE    FORMER โดย ROTH-TECHNIK Gmbh จ�กประเทศเยอรมนี 

        PCC slab is produced from modern machine with 
slide former system provided by Roth-Technik Gmbh 
from Germany.

บุคล�กร

ระบบก�รผลิต

Production System

ก�รควบคุมคุณภ�พ

Quality Control

Human Resources

เคร่ืองจักร

Supporting for Society

 Concrete composition is one of the important 
processes in producing high quality products. Therefore, 
Pcc have brought    BACHINK PLANT to use in our process 
for the appropriste proportion in order to produce 
high quality concrete.

• มีก�รเลือกสรรก�รใช้วัตถุดิบจ�กแหล่งที่ได้ม�ตรฐ�น รวม  
  ทั้งมีก�รควบคุมคุณภ�พวัตถุดิบทุกขั้นตอน
• มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ (LABOATORY) เพ่ือควบคุมคุณภ�พ
  ผลิตภัณฑ์ให้ได้ม�ตรฐ�นที่กำ�หนด
• มีก�รทดสอบคว�มต้�นท�นกำ�ลังอัด ของแท่งคอนกรีต ด้วย 
 เครื่องมือม�ตรฐ�นที่ได้รับก�รสอบเทียบ (CALIBRATE) โดย     
 สถ�บันอุดมศึกษ�ด้�นวิศวกรรมขั้นนำ� 

• We selected standardized raw materials and control    
   their quality in everyprocess.  
• We have laboratory to control quality of products for    
  specified standard
• We tested compressive strength of concrete with cali  
  brated equipment by leading Engineering Institute 



นโยบายคุณภาพของ
บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำากัด

คว�มพร้อมของบริก�รขนส่งและติดตั้ง อ�ทิ
• รถบรรทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ และ 18 ล้อ ทั้งติดเครนและไม่ติด 
  เครน
• รถเครนขน�ดต่�งๆ
• อุปกรณ์บริก�รช่วยติดตั้งที่มีคุณภ�พ

บริก�รขนส่งและติดต้ัง

Transportation and Installation Services

ก�รสนับสนุนสังคม

Supporting for Society

 PCC sufficiently provides transportation as followings
• 6-wheeled, 10-wheeled and 18-wheeled Truck with or  
  without crane.
• Many sizes of mobile crane.
• Quality equipment for installation 

ม�ตรฐ�นส�กล พลังคนก้�วหน้� รวมกันพัฒน� สินค้�เเละบริก�ร

• ให้คำ�แนะนำ�ท�งวิช�ก�รต่อผู้สนใจ ท้ังภ�ครัฐและเอกชน
• สนับสนุนด้�นทุนก�รศึกษ� และส่ือวิช�ก�รแก่สถ�บันก�รศึกษ�
• พัฒน�คว�มเจริญสู่ท้องถ่ิน ด้�นคุณภ�พชีวิต และส�ธ�รณูปโภค

• Gave technical suggestion for government and  
   individuals.
• Supported scholarship and technical media for  
  education institute.
• Developed locality in quality of life and utility.

จรรย�บรรณท่ีมีต่อลูกค้�
• ผลิตสินค้�ท่ีมีคุณภ�พ
• บริก�รท่ีสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุด
• รับประกันสินค้�และบริก�รภ�ยใต้เง่ือนไขในแต่ละประเภทของสินค้�
• รักษ�สัญญ�และปฏิบัติต�มเง่ือนไขท่ีมีต่อลูกค้�
• เอกส�รท่ีส่ือส�รถึงลูกค้� ชัดเจน ต�มเง่ือนไขใดๆของสินค้�และ 
   บริก�รน้ัน
•         เปิดเผยข่�วส�รข้อมูลของสินค้�และบริก�รอย่�งถูกต้องครบถ้วน 
• รักษ�ทรัพย์สินและคว�มลับของลูกค้�อย่�งเคร่งครัด
• จัดระบบก�รร้องเรียนของลูกค้�ต่อก�รใช้สินค้�และบริก�ร  และดำ�เนิน 
  ก�รตอบสนองอย่�งเร่งด่วน
• พัฒน�ก�รผลิตอย่�งต่อเน่ือง

• Produce the high quality products.
• Serve for customer satisfaction
• Guarantee products and service under each products   
  conditions.
• Keep the promises and follow conditions that have deal    
  with the customer.
• All documents for customer are correct and clear as  
   the condition 
   of products and services.
• Disclose all information about products and services  
  correctly.
• Keep the customers benefit and confidential
• Implement all customer complaint and reply immediately.
• Improve production system continuously for the highest 
  benefits of customer.

Our ethics



โครงการที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ / Project Reference

งานโครงการ / Institutional

โครการหมู่บ้าน และ บ้านพักอาศัย 
/ Residential Building

อาคารและสำานักงาน / Office Building

ห้างสรรพสินค้า / Department store

• Language Institute Chiang Mai University
• ข่วงพระเจ้�ล้�นน�
• Technology ratchamongkol Chiangmai dormitory
• Office of Maejo University President
• 700th Anniversary Stadium
• Chiangmai Zoo Aquarium
• Chiangmai Night Safari
• University of Phayao Dormitory
• University of Phayao 
• Education Building
• Maejo University Education Building

• Smile Line Dental Clinic
• Plank Rich 
• le crystal restaurant 
• Maze Cafe
• สำ�นักง�นให้เช่�ศิริมังคล�จ�รย์ซอย11
• Room 2
• Meechok Plaza
• Thoophom Lanna Co.,Ltd.
• Kanom Ban Arjarn Office
• สำ�นักง�นเชียงร�ยชัยพัฒน�
• Showroom Toyota super hight way Chiangmai
• fang inter food

• Pantip Plaza Chiangmai่
• Show room index Chiangmai
• Star Avenue Chiangmai
• Central Festival Chiangmai
• Home mall Chiangmai
• Maya Shoping mall Chiangmai
• Promenada shopping center Chiangmai

• หมู่บ้�นสวัสดิก�รทห�รบก
• The Urbana Home
• Laguna Home
• Ornsirin chiang mai
• บ้�นคุณ Dave
• บ้�นเศรษฐพัฒน์
• บ้�นพักอ�ศัย 2 ชั้น อ.สันทร�ย
• หมู่บ้�นภูฟ้�
• โครงก�รบ้�นเอื้ออ�ทร จังหวัดเชียงใหม่
• Sala buri villa Prachuap Khiri Khan
• jitaree vill Lampang

สำานักงานขาย  : 292/1 ถนนเชียงใหม่-ลำ�ป�ง ตำ�บลป่�ตัน อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300  โทรศัพท์ : 0-5387-2378 โทรส�ร : 0-5341-2339
สำานักงานโรงงาน  : 263/1 หมู่ 10 ตำ�บลแม่แฝก อำ�เภอสันทร�ย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์ : 0-5384-9434-8  โทรส�ร : 0-5384-9439

Sales Office  : 292/1 Chiang Mai-Lampang Road,Patun Sub-district, Muang District,Chiang Mai 50300  Tel : 0-5387-2378 Fax: 0-5341-2339
Factory Office   : 263/1 Village No.10 Maefaek Sub-district, Sunsai District, Chiang Mai 50290 Tel : 0-5384-9494-8 Fax: 0-5384-9439

Website : www.pcc-concrete.co.th    E-mail : pcc@pcc-concrete.co.th   Facebook : pcc.concrete    Line ID : @PCC-CONCRERE

บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำากัด ( Piboon Concrete Company Limited)


