ชื่อโดเมน www.nikhtechnology.com เว็บไซต์ออนไลน์อยู่
โทนสีท่ ใี ช้ อิงตามสีโลโก้
เว็บไซต์ ท่ ชี อบ www.pd-constructiongroup.com
เมนูหลักของเว็บไซต์ ทังเมนู
้ และเนื ้อหาในเว็บไซต์จะใส่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษคูก่ นั
 หน้ าที่1 = หน้ าแรก | Home
 หน้ าที่2 = เกี่ยวกับเรา | About Us
 หน้ าที่3 = สินค้ าและบริ การ | Products & Services (มีระบบหลังร้ าน)
 หน้ าที่4 = ผลงานของเรา | Portfolio (มีระบบหลังร้ าน)
 หน้ าที่5 = ติดต่อเรา | Contact Us
*ทางานแบบ Responsive
Detail หน้ าที่ 1 (หน้ าแรก | Home)
 แบนเนอร์ สไลด์โชว์ 3 แบนเนอร์ ข้ อความในแต่ละแบนเนอร์ ดงั นี ้
สไลด์ ท่ 1ี
รับผลิตและออกแบบถังแรงดัน (Pressure Vessel by ASME & API)
รับออกแบบและให้ คาปรึกษางานถังแรงดัน เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตฐานของ ASME
สไลด์ ท่ 2ี
รับงานบริ การสัง่ ทาต่างๆ (Made to order) เช่น งานผลิต Platform, Hopper, Silo, งานสแตนเลสต่างๆ และ
อื่นๆ
สไลด์ ท่ ี3
ตัด พับ ม้ วน เชื่อม
Cutting Folding Bending Welding
 ข้ อความหน้ าแรก
บริษัท นิค เทคโนโลยี จากัด เรามีความเชี่ยวชาญงานช่างเทคนิคและวิศวกรรม โดยเฉพาะงานฝี มือ งาน
ประกอบเครื่ องจักรอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ต้องอาศัยช่างฝี มือที่เน้ นงานละเอียดและคุณภาพ

NIKH Technology Co., Ltd. We are a fabricated manufacturer of mechanical work. We fabricate both
equipment and parts with high quality standard by skillful technicians.
เราให้ บริการรับงานผลิตดังนี ้
We work on the following projects:

ถังแรงดัน ถังผสม ถังบรรจุ
ทั่วไป
Pressure vessel and tank

งาน ตัด พับ ม้ วน เชื่อม
และงานประกอบ
Cutting Folding Bending
Welding

ทาตามแบบลูกค้ าทัง้
เครื่องจักร อุปกรณ์
อะไหล่ และงานชิน้ ส่ วน
ทั่วไป
Made to order

*3 รายการด้ านบนนีเ้ ป็ นรายการสินค้ าและบริการที่ผูกกับระบบสินค้ า ให้ ใส่ ช่ ือสินค้ าพร้ อมรู ปภาพ
 ลิงก์ไอคอน Social : Facebook, Youtube, Line, Line@

Detail หน้ าที่ 2 (เกี่ยวกับเรา | About Us)
บริษัท นิค เทคโนโลยี จากัด ก่อตังเมื
้ ่อปี 2552 เรามีความเชี่ยวชาญงานช่างเทคนิคและวิศวกรรม ทีมงานเรา
ได้ รับการอบรมหลักสูตรความเชี่ยวชาญงานช่างเทคนิคและวิศวกรรมเฉพาะทาง
เครื่ องจักรอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ต้องอาศัยช่างฝี มือที่เน้ นงานละเอียดและคุณภาพ
เราให้ บริ การรับงานผลิตดังนี ้
• ถังแรงดัน ถังผสม ถังบรรจุทวั่ ไป
• งาน ตัด พับ ม้ วน เชื่อม และงานประกอบ
• ทาตามแบบลูกค้ าทังเครื
้ ่ องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ และงานชิ ้นส่วนทัว่ ไป

โดยเฉพาะงานฝี มือ

งานประกอบ

ทีมงานเรามีประสบการณ์

มีความถนัดทังงานสแตนเลสและงานเหล็
้
ก

สามารถรับงานที่ต้องการคุณภาพ

มาตรฐานสูง เช่น งานถังแรงดันที่ต้องการคุณภาพตามมาตรฐานระบบ ASME งานผลิตเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อนาไปใช้
ได้ ตามมาตรฐานระบบ GMP ของโรงงานอาหาร ยา เครื่ องสาอาง เคมีภณ
ั ฑ์ และกลุ่มลูกค้ าทัว่ ไป
เรามีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาผลงานเพื่อรักษาคุณภาพให้ ได้ มาตรฐานและเราพร้ อมให้ บริการด้ วยทีมงานฝี มือ
NIKH Technology Co., Ltd. was established in 2009. We are a fabricated manufacturer of mechanical
work. Our technicians and engineers are qualified for professional work in specific projects. We fabricate both
equipment and parts with high quality standard by skillful technicians.
We work on the following projects:
• Pressure vessel and tank
• Cutting Folding Bending Welding
• Made to order
We have done a lot of experience with many good reference on both stainless steel and mild steel
works. We can work on high quality standard requirement such as a pressure vessel with ASME standard, and
we can make equipment to comply with GMP standard for Food, Pharmaceutical, Cosmetic, Chemical and
other industries.
We keep working on quality of work to make the best quality of products for our customers.

Detail หน้ าที่ 3 (สินค้ าและบริการ | Products & Services)
 รายการสินค้ ามีดงั นี ้
1. Pressure vessel and Tank ถังแรงและถังทั่วไป
รับออกแบบและให้ คาปรึกษางานถังแรงดัน เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตฐานของ ASME
ผลิตและออกแบบถังผสมและถังบรรจุ (Mixing Tank)

ผลิตและออกแบบถังสาหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา เครื่ องสาอาง เคมีภณ
ั ฑ์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทังถั
้ ง
บรรจุจดั เก็บ ถังที่มีใบกวนลักษณะต่างๆตามคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ ถังที่มีการควบคุมอุณหภมิ รวมถึงการ
ให้ คาแนะนาและออกแบบกระบวนการผลิตแก่โรงงานของลูกค้ าเพื่อให้ เกิดผลและประสิทธิภาพสูงสุดของ
กระบวนการผลิต
2. Cutting Folding Bending Welding ตัด พับ ม้ วน เชื่อม
3. Made to order สั่งทาตามแบบ
รับงานบริ การสัง่ ทาต่างๆ (Made to order) เช่นงานผลิต Platform, Hopper, Silo, งานสแตนเลสต่างๆ และ
อื่นๆ
 สามารถแนบไฟล์ PDF และ VDO Youtube เกี่ยวกับสินค้ าได้

Detail หน้ าที่ 4 (ผลงานของเรา | Portfolio)
 เพิ่มหมวดหมูห่ ลักได้ มีหมวดหมูด่ งั นี ้
- ผลงานของเรา | Portfolio
- เทคโนโลยี | Our Technology
หมวดหมู่ เทคโนโลยี | Our Technology มีรายการ VDO ดังนี ้
- NBBD - แสดงการทางานของระบบปล่ อยถุงใหญ่
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TcQ9otvl7q4
- NBBD - Power Cruiser
อุปกรณ์เสริม สาหรับเครื่ องปล่อยผลิตภัณฑ์จากถุงใหญ่ (Bulk bag discharge)
เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการปิ ดปากถุงให้ มีความสะดวกและง่ายต่อผู้ปฎิบตั งิ าน
https://www.youtube.com/watch?v=oftuezLSmGY
- NFSC - แสดงการทางานของระบบลาเลียงชนิดสกรู ไม่ มีแกน
https://www.youtube.com/watch?v=oUAcwjAQvLQ
- NFSC - การทดสอบลาเลียงเกลือ โดย NFSC110
https://www.youtube.com/watch?v=6AU6duzh6uI
- NFSC - การทดสอบลาเลียงผงแป้ง โดย NFSC110
https://www.youtube.com/watch?v=EImSIYZD8cM

- NFSC - การทดสอบลาเลียงผงแป้งที่มีความชืน้ มากกว่ า15% โดย NFSC59
https://www.youtube.com/watch?v=gdNTa7kPOio
- NFSC - การทดสอบลาเลียงนา้ ตาล โดย NFSC59
https://www.youtube.com/watch?v=CfhbEHV8opo
- NFSC - การทดสอบลาเลียงผลิตภัณฑ์ เมล็ดผลการเกษตร โดย NFSC59 #1
https://www.youtube.com/watch?v=PcMj1lpt6VM
- NFSC - การทดสอบลาเลียงผลิตภัณฑ์ เมล็ดผลการเกษตร โดย NFSC59 #2
https://www.youtube.com/watch?v=WyBUM4s0EAs
- NFSC - สาธิตการทาความสะอาด โดย NFSC59 #1
https://www.youtube.com/watch?v=loCY_3qL12c
- NFSC - สาธิตการทาความสะอาด โดย NFSC59 #2
https://www.youtube.com/watch?v=XUqAbV506e0
 รองรับการใส่ VDO Youtube ได้ (กรณีที่รายการใดใส่ VDO Youtube ไว้ แต่ไม่ใส่รูปภาพ ให้ ดงึ VDO มาแสดง
แทน

Detail หน้ าที่ 5 (ติดต่ อเรา | Contact Us)
บริษัท นิค เทคโนโลยี จากัด
NIKH Technology Co .,Ltd.
506/199 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
506/199 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela1), Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand.
Tel.: +662 717 1439-42
Fax.: +662 717 1443
บุคคลติดต่ อ (Contact Person):
คุณสายันต์ พิจารณ์ (Mr. Sayan Pijarn)

Tel. +6681 5580667 Email sayan.p@ro-sol.com

คุณพงษ์เทพ อ่วมมา (Mr. Pongthep Oumma) Tel. +6662 8801789 Email pongthep@absolutepack.co.th

กฤษณะ นันตรัตน์ (Mr.Krisana Nuntarat)

Tel. +66813449008

Email krisana@absolutepack.co.th

Line ID : nikhgroup
Line@ : @nikhgroup
Facebook Page : บริษัทนิคเทคโนโลยี จากัด
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCz5WSRdK6ELm3qKmyTlrjDw

