
•  งานขึ้นรูปถังเก็บ ถังผสม เดินระบบท่อ 
วาล์ว และปั ๊ม อาทิ ระบบผลิตน�้าอัดลม
ระบบผลิตเหล้า เบียร์ ไวน์ ระบบผลิตนม 
และอื่นๆ อีกมากมาย งานอุปกรณ์แสตนเลส 
สตีล ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร และยา 
อาทิ รถเข็นอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้า ตู้
เก็บอุปกรณ์ โต๊ะคัดสินค้า และอื่นๆ อีก
มากมาย

• งานแสตนเลส สตีล และงานเหล็กผลิตตาม
ความต้องการลูกค้า

•  งานออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร และ
ยา อาทิ เครื่องผ่ากึ๋น และลอกหนังกึ๋น 
เครื่องปั่นขาไก่ และอื่นๆ อีกมากมาย

•  งานระบบระบายอากาศ (Ventilation 
System) บริการออกแบบ ค�านวณลม  
การผลิต ประกอบติดตั้ ง  ด ้วยงานท ่อ
มาตรฐาน ชุดพัดลมระบายอากาศ พร้อม
ชุดกรองอากาศ เพื่อความสะอาด เย็นสบาย 
และความปลอดภัยภายในโรงงานของท่าน

•  งานหุ้มฉนวนกันความร้อน (Insulation 
Works) ด ้วยฉนวนใยแก ้ว และใยหิน 
ฟ อ ย ด ์  พ ร ้ อ ม ทั้ ง หุ ้ ม ด ้ ว ย  J a c k e t  
สแตนเลส สตีล หรือ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ 
ส�าหรับงานท่อ วาล์ว และปั๊ม เพื่อประหยัด
พลังงานความร้อน และป้องกันอุบัติเหตุ 
จากการปฏิบัติงาน

•  Casting job of storage tank, mixing 
tank, pipe, valve, and pump for soft 
drink, liquor, beer, wine, milk, and 
others

•  Stainless steel equipment for food 
and drug industries, cart, shelf, locker, 
table, and others

•  Design of food and pharmaceutical 
processing machinery such as chicken 
giblet cutter, skin splitter, spinning, 
and others

•  Design, calculation, manufacture, 
installation of ventilation system with 
standard pipe, ventilator, and air filter 
for clean, cool, and safe factory

•  Energy saving via insulation works 
with fiberglass and foil wrapped 
asbestos insulation covered by 
stainless steel or galvanized steel 
jacket for piping, valve, and pump 
Heat and work related accident 
prevention

บริษัทออกแบบ ผลิตขึ้นรูป ติดตั้งงำนแสตนเลส สตีล ด้วยเกรด 304 
และ 316 ตำมควำมต้องกำรใช้งำนอย่ำงเหมำะสมกับลูกค้ำ รวมท้ัง
งำนเหล็กมำตรฐำนขึ้นรูปชุบด้วยกัลวำไนซ์ตำมมำตรฐำน ASTM  
ท่ีให้ควำมคงทน อำยุกำรใช้งำนยำวนำน นอกจำกนี้บริษัทยังรับ 
ติดตั้งเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในโรงงำนอุตสำหกรรม 
อำหำร เคร่ืองดื่ม อำหำรสัตว์ และยำ ด้วยวิศวกรและช่ำงเทคนิค 
ที่ช�ำนำญงำน มีประสบกำรณ์กว่ำ 10 ปี

As per customer, the company provides design, 
manufacture, installation of cast stainless steel grade 
304 and 316, as well as general galvanized steel jobs in 
accordance with ASTM standards for its durability and long 
lifetime. It also installs machines and equipments for food 
and beverage, animal food, and pharmaceutical industries 
by qualified engineers and technicians who have over 
10 years experiences in stainless steel and steel works, 
according to customer needs.


