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พีค คอรปอเรช่ัน จํากัด มีความยินดีใหบริการตรวจสอบ
ช้ันจัดเก็บในคลังสินคา และโรงงานอุตสาหกรรม
ทุกประเภท  โดยทําการตรวจสอบความเสียหาย 
การรับน้ําหนัก โดยทีมงานมืออาชีพ ท่ีผานงานมาแลว
ไมต่ํากวา 15 ป ทําการตรวจสอบและคํานวณคาการ
รับน้ําหนักของช้ันจัดเก็บสินคาแตละประเภท เพ่ือให
ทานไดม่ันใจถึงความปลอดภัยและวิธีการซอมบํารุง
ท่ีถูกตอง เพ่ิมอายุการใชงานของช้ันจัดเก็บ โดยมี
การรับรองและออกเอกสารโดยวิศวกร ระดับสามัญ

Whether you supervise a single warehouse or 
operate multiple distribution centers, our goal is 
to help you manage what is frequently a critical 
asset your racking systems.

Through our pallet rack inspection services, 
performed by experienced engineers, we offer 
you a comprehensive overview of the condition
of your racking systems.

บริการตรวจสอบระบบจัดเก็บ และซอมบํารุง

Many well - known companies trust us because of our outstanding workmanship.
ไดรับการไววางใจจากบริษัทท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกใหทําการตรวจสอบ
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WHY INSPECT YOUR RACKS ?
Despite the demands of your daily operations, it's critical that your racking systems maintain 
their full integrity over time. Our pallet rack inspection services are thorough, and periodically 
performed by PEAK CORPORATION’s engineer, to certify that your racking systems comply 
with the local rack design and safety standards.

ทําไมตองตรวจสอบสภาพช้ันจัดเก็บ

ช้ันจัดเก็บสินคาควรท่ีมีสภาพสมบูรณ
อยูตลอดเวลา  เพ่ือความปลอดภัย 
และลดภาระซอมบํารุง ยืดอายุการใชงาน 
ดําเนินการตรวจสอบโดยทีม 
พีค คอรปอเรช่ัน เปนผูตรวจสอบ
ท่ีมีความชํานาญ  และทีมวิศวกรท่ี
รับรองการใชใหไดมาตรฐานความ
ปลอดภัย
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RACK INSPECTION & CERTIFICATION SERVICE
Our inspector walk through your facility and meticulously inspect your racking systems for 
conformity by collecting on-site information, taking photos and recording any deficiencies, 
damages or missing components. Our pallet rack inspection services are non-disruptive to 
your daily operations. Following this visit, we'll issue a detailed report with recommendations.

การตรวจสอบ และการรับรองการใชงาน
ทีมตรวจสอบของเรา จะมีการเดินเช็คช้ันจัดเก็บโดย
ละเอียดโดยทําการตรวจเช็คความเสียหาย ตรวจเช็ค
ช้ินสวนประกอบ เช็คคาการโกงตัวของเสา และตรวจ
เช็คการรับน้ําหนักของช้ันจัดเก็บสินคา โดยไมทําการ
รบกวนการทํางานของทาน และหลังจากการตรวจสอบ
จะทําการสงรายงานการตรวจสอบและรับรองการ
ใชงานตอไป
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Safe and Compliant
Our comprehensive audits improve the safety of your workplace, providing reassurance 
against racking failure, and peace of mind that your staff are safe and your business is 
legally compliant

ปลอดภัยและเปนไปตามขอกําหนดของการตรวจสอบ
การตรวจสอบระบบจัดเก็บท่ีครอบคลุมถึงความปลอดภัยในพ้ืนท่ีการทํางานของคุณ โดยการตรวจสอบ
จะใหความม่ันใจในช้ันจัดเก็บ และใหความอุนใจวาพนักงานท่ีทํางานของคุณ จะปลอดภัยจากการเกิด
อุบัติเหตุของช้ันจัดเก็บท่ีมีปญหา



This high quality 

inspection tool required to conduct a thorough 
and professional racking inspection

เราใชอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการตรวจสอบ 
เพ่ือใหไดความแมนยํา และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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A racking inspection service that not only gives  you an in-depth 
racking inspection report in line with PUWER Regulations, 
FEM 10.2.02 guidelines, but also an easy to understand document 
highlighting damaged areas.

การตรวจสอบช้ันจัดเก็บของเรา ใชมาตราฐานสากล FEM 10.2.02 
ในการตรวจสอบ และยังมีเอกสารท่ีเขาใจไดงายในการสรุป
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Regardless of your industry, the type of pallet racks you use or the kind of damage found 
in your warehouse, we have all the expertise and solutions to help you diagnose, report and 
address the deficiencies.

เราทําการตรวจสอบระบบจัดเก็บใหกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
และคลังสินคาทุกรูปแบบ เพ่ือใหทานไดรับขอมูลช้ันจัดเก็บ การดูแลบํารุงรักษา ใหใชงานอยางถูกตอง
และปลอดภัย
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A drone inspection team or engineer trained to operate a drone can conduct a flight 
inspection in as little as 5 minutes. By using a drone to conduct the initial inspection this 
eliminates the requirement for the system to be stopped.

มีบริการตรวจสอบโดยใช โดรน ทําการตรวจสอบ
ความเสียหายบนท่ีสูง โดยใชระยะเวลาในการบิน
ประมาณ 5 นาที เพ่ือเก็บภาพและนํามารายงาน 
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Racking repairs can often be extremely costly and time consuming, that’s where The Rack 
Group are different. Whether you choose your racking repair and maintenance on a proactive 
or reactive basis we have a quick cost effective solution for you.

     บริการใหคําปรึกษา  และซอมบํารุงช้ันจัดเก็บสินคา ทุกประเภท 
     มีอะไหลเปล่ียนและทดแทนไดทุกรูปแบบ และรับประกันความพึงพอใจ
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PEAK CORPORATION CO.,LTD

          HIGHEST STANDARD
 Our staff are qualified to the highest standard 
in the industry

          COMPETITIVELY PRICED
Our  experience allows  us  to  offer  a  very 
comprehensive rack inspection service whilst 
remaining cost competitive

           20 YEARS EXPERIENCE
We have decades of experience in completing 
racking inspections
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www.peakcorp.co.th

PEAK CORPORATION CO.,LTD
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