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About us
ประกอบธุรกจิรับเหมาก่อสร้างตกแต่งต่อเติม

ปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น ส านักงาน โรงงานอุตสาหกรรม
และยังมีบริการแบบ Turn-key โดยทีมงานมืออาชีพมาก
ประสบการณ์ ท้ังทีมสถาปนิก วิศวะกร ช่างช านาญการและ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ
และความปลอดภัย สร้างความเช่ือม่ันใหบ้ริษัทด้วยทีมงานที่
มีความช านาญเฉพาะด้านเพื่อช่วยแกไ้ขปญัหา และตอบ
โจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าคนส าคัญของเรา

“.. มุ่งมั่นในการสรา้งคณุภาพงาน ความเช่ือใจ
และจริงใจต่อลูกค้า เพื่อความยัง่ยืนของบริษทั ..”

ใหม้ากกวา่การออกแบบ…



บริษัท เอ็น แอนด์ บี ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งต่อเตมิอาคารประเภทโรงงาน 
และอื่น ๆ มากว่า 8 ปี มีลูกค้ากว่า 50 บริษัทช้ันน า เช่น SCG 
SONY TOYOTA HONDA PANASONIC เป็นต้น และ
ประสบการณ์การท างานท้ังต่อเติม รีโนเวทโรงงานมากกว่า 300
โครงการ 

โดดเด่นด้วยงานที่สูง ที่เน้นความปลอดภัยแบบ 100% 
ค านึงถึงคุณภาพงาน และส่งมอบงานที่มีคุณภาพกับลกูค้า

“ด าเนนิงานธรุกิจอยา่งมอือาชพี เพื่อให้บรษิทัเตบิโตอยา่งมัน่คงและก้าวหนา้"



Our Clients



งานพืน้ งานโครงสรา้ง

งานหลงัคา งานผนงัและ
ฝ้าเพดาน

O U R  S E R V I C E  

งานสี งานระบบไฟฟา้ 
งานออกแบบ 
เขียนแบบ 

งานตดิตัง้แอรแ์ละ
ระบบปรบัอากาศ



01 งานพื้น
1. งานถนนคอนกรีต คสล.
2. งานถนนยางมะตอย
3. งานปรับพื้นท่ี ถมดินบดอัด
4. งานปูกระเบ้ืองยาง กระเบ้ืองแกนิตโต้ 
5. งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีต



ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งต่อเติม 
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และงานท าความสะอาดทุกประเภท เช่น 
ส านักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานที่ราชการ

- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)

งานขยายลานจอดรถจักรยานยนต์
บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้าฟาวน์ดริ บางปะกง จ ากัด



- งานถนนยางมะตอย

งานเทพื้นถนนลาดยางมะตอย
บริษัท เอเช่ียน เคมิคัล จ ากัด



MITSU - งานปรับพื้นที่ ถมดินบดอัด

- งานปรับพื้นที่ ถมดินบดอัด



- งานปูกระเบื้องยาง กระเบื้องแกนติโต้ 



งานปรับปรุงทางลาด
ศูนย์โตโยต้า นนทบุรี สาขา ราชพฤกษ์

- งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีต



02 งานโครงสร้าง
1. งานโครงสร้างคอนกรีต
2. งานโครงสร้างเหล็ก



งานโครงสร้างคอนกรีต - บ้านช้ันเดียว

- งานโครงสร้างคอนกรีต



Panasonic - โครงสร้าง support หลังคา

- งานโครงสร้างเหล็ก



03 งานหลังคา
1. งานรื้อและติดตั้งหลังคาเมทัลชีท
2. งานรื้อและติดตั้งหลังคากระเบ้ือง
3. งานซ่อมแซ่มหลังคาร่ัวซึม
4. งานติดตั้ง ไลฟ์ไลน์กั้นตกหลงัคา
5. งานส ารวจหลังคาร่ัว
6. งานหลังคากันสาด
7. งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน
8. งานรางน้ า



- งานรื้อและติดตั้งหลังคาเมทลัชีท

ATFB -
งานเปลี่ยนหลังคาโรงงานเมทลัชีท 3500 ตร.ม



- งานรื้อและติดตั้งหลังคากระเบือ้ง



- งานซ่อมแซ่มหลังคารั่วซึม

ATFB - ซ่อมหลังคาร่ัว



- งานติดตั้งไลฟ์ไลน์กันตกหลังคา

Lifeline หรือ เชือกนิรภัยหรือส ายช่วยชีวิต คือ สลิง เชือก หรือวัสดุอื่นที่มีความ
แข็งแรงใกล้เคียงกัน ยึดกับจุดยึดเกี่ยวในแนวนอนหรือแนวด่ิง ใช้ส าหรับยึด
เกี่ยวเพื่อยับยั้งการตก



- งานส ารวจหลังคารั่ว



งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน บริษัทไดเฮนอิเล็คตริก

- งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน



- งานรางน้ า

Sony - ติดตั้งรางน้ า



- งานหลังคากันสาด

Exedy - งานหลังคากันสาดทางเดิน



04 งานผนัง
และฝ้าเพดาน

1. งานกระจกอะลูมิเนียม
2. งานผนังเบา
3. งานผนัง Isowall
4. งานห้องเก็บเสียง
5. งานฝ้าเพดาน T-Bar และฝ้าฉาบเรียบ
6. งานผนังตกแต่ง
7. งานติดฟิล์มกันความร้อน



- งานกระจกอะลูมิเนียม

SATI - กันห้องกระจกโรงอาหาร



- งานผนังเบา



ไดเฮน - งานประตูไอโซวอลล์

- งานผนัง ISOWALL



งานติดตั้งฉนวนกันเสียง 
บริษัท สยามโตเซลโล่ ลดเสียงจาก

105d(B) --> 83d(B)

- งานห้องเก็บเสียง



- งานฝ้าเพดาน T-Bar และฝ้าฉาบเรียบ



- งานผนังตกแต่ง



- งานติดฟิล์มกันความร้อน

งานติดฟิล์มบริษัทไอชิน



05 งานสี 1. งานทาสีร้ัวก าแพง ผนัง ฝ้า โครงสร้างเหล็ก
2. งานพ่นสี coating หลังคา กันความร้อนและกันร่ัวซึม
3. งานทาสีอีพ็อกซี่ พียู
4. งานตีเส้นจราจร เส้นทางเดิน 



- งานทาสีรั้วก าแพง ผนัง ฝ้า โครงสร้างเหล็ก งานทาสีบันไดเหล็ก
บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด



- งานพ่นสี coating หลังคา กันความร้อนและกันรั่วซึม



- งานทาสีอีพ็อกซ่ี พียู

บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้าฟาวน์ดริ 
บางปะกง จากัด



ATLAS COPCO -
ท าช่องลานจอด

- งานตีเส้นจราจร เส้นทางเดิน 



06 
งานระบบไฟฟ้า

1. งานติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้า
2. งานเปลี่ยนหลอดไฟโรงงาน



- งานติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟา้ SATI งานตรวจสอบไฟฟ้า



- งานเปล่ียนหลอดไฟโรงงาน

งานติดตั้งไฟส่องสวา่ง
LED Street Light

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
ประเทศไทย จ ากัด



07 งานออกแบบ
/เขียนแบบ 

เซนต์รับรอง
โดยสถาปนิกและวิศวกร

1. ออกแบบเขียนแบบเพื่อยืน่ขอ
อนุญาต กนอ.

2. เซนต์รับรองและตรวจสอบ
แบบโรงงาน



- ออกแบบเขียนแบบเพื่อยื่นขออนญุาต กนอ.



08 งานติดตั้งแอร์และ
ระบบปรับอากาศ

1. ติดตั้งแอร์แบบแขวน และแบบติดผนัง
2. งานล้างแอร์และตรวจสอบแอร์



- ติดตั้งแอร์แบบแขวน และแบบติดผนัง



Contact
บริษัท เอ็น แอนด์ บี ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

35/113 หมู่ 5 ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10560

033-026169 , 081-055565

nbdesign.service@gmail.com

081-055565

ศูนย์รับเหมาก่อสร้าง รีโนเวท โรงงาน พื้นท่ี 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

mailto:nbdesign.service@gmail.com

