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        หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ศิวกร สไลดอ์อน เซอร์วิส (Siwakorn Slide on Service Limited Partnership) ช่ือยอ่ SSS 

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ดาํเนินธุรกิจบริการ รถยก รถสไลด ์การขนยา้ยรถ จากพ้ืนท่ีหน่ึงไปยงัอีก

พ้ืนท่ีหน่ึงทัว่ประเทศไทย เพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกทางดา้นการการขนยา้ยรถ และสร้างความพึงพอใจ 

ความมัน่ใจ ทาํใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจสูงสุด

      1. ใส่ใจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั

      2. คาํนึงถึงเป้าหมายและนโยบายการบริหารของลูกคา้

      3. บริการลูกคา้ดว้ยมิตรไมตรีเสมือนหน่ึงคือครอบครัวของเรา

          เรามุ่งมัน่นาํเสนอบริการท่ีเป็นเลิศทางดา้นคุณภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจ ใหลู้กคา้

 เกิดความประทบัใจสูงสุด และนัน่คือ ความสาํเร็จ ความภาคภูมิใจ และกาํลงัใจ ในการดาํเนินธุรกิจต่อไป

นโยบาย

วสัิยทัศน์

สถานทีตั้งห้างหุ่นส่วน

ข้อมูลห้างหุ้นส่วน



            ใหบ้ริการช่วยเหลือฉุกเฉิน พ่วงแบตเตอร่ี เปล่ียนยางอะไหล่  รถยก รถสไลด ์ขนยา้ยรถ ไปยงั

จุดหมายปลายทางตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ดว้ยความรวดเร็วและปลอดถยั ตลอด 24 ชัว่โมง 
ขนส่งรถทั้วประเทศ

    1. ประหยดัเวลาจากการหารถยกจากท่ีอ่ืน

    2. หมดกงัวลกบัการหารถยก

ทาํใหลู้กคา้สามารถทุ่มเทเวลาในการบริหารธุรกิจหลกัของท่านไดอ้ยา่งเตม็ท่ีหา้งหุน้ส่วนฯ จึงเช่ือมัน่วา่ 
 เราจะทาํหนา้ท่ีตามท่ีท่านตอ้งการไดอ้ยา่งมัน่ใจ และสมบูรณ์แบบ นาํมาซ่ึงประสิทธิภาพและคุณภาพ 
สมกบัท่ีท่านไดใ้หค้วามไวว้างใจในบริการ และท่ีสาํคญั คือความพึงพอใจจากการใชบ้ริการของท่าน

    หา้งหุน้ส่วนฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมในดา้นต่าง ๆ จึงไดก้าํหนดมาตรการต่าง ๆ ดงัน้ี
           1.พนกังานขบัรถทุกคน ตอ้งไม่มีประวติัหรือตอ้งโทษอาชญากรรมร้ายแรง รวมทั้งตอ้งไม่ยุง่เก่ียวกบั
ยาเสพยติ์ดใหโ้ทษทุกชนิด
           2. พนกังานขบัรถทุกคนไดรั้บการคุม้ครอง เคารพสิทธิ ตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสงัคม
           3.หา้งหุน้ส่วนฯจกัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด

การดาํเนินงาน

บริการของเรา จะช่วยให้บริษัทต่างๆ

ความรับผดิชอบต่อสังคม



ลาํดบั

2
รถสไลด์

ถาดสไลดแ์บบกองพืน้

ขนาดของถาดสไลด์
กวา้ง 2.3 เมตร ยาว 5.7 เมตร 
สามารถรับน้ําหนัก 6 ตัน 
ระบบวนิซ ์สามารถลากน้ําหนัก 3 ตัน

รถยกลอ้หนา้
หางยก
สามารถรับน้ําหนัก 3.5 ตัน 
ระบบวนิซ ์สามารถลากน้ําหนัก 5 ตัน

1

จํานวนรถออกให้บริการ

รปูภาพ ประเภทรถ สเปคชุดยกกบัถาดสไลด์



ตัวอย่างผลงาน



ตัวอย่างผลงาน



สถานทีต่ั้งห้างหุ่นส่วน



สถานทีจ่อดรถ



หา้งหุน้สว่นจาํกดั ศวิกร สไลดอ์อน เซอรว์สิ
สํานกังานใหญ ่64. ถ.สงัขกาจประชานสุรณ ์ต. นางรอง อ. นางรอง จ. บรุรีมัย ์31110  

โทร 0871458797,0883783702

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี0313562000780

ใบเสนอราคา
ชือ่ลกูคา้ เลขทีเ่อกสาร

สาขา วันทีอ่อกเอกสาร

ทีอ่ยู่ วันทีนั่ดชาํระเงนิ

เงือ่นไข

โทร

รับใบเสนอราคาไวต้รวจสอบตามรายการขา้งลา่งนีถ้กูตอ้งแลว้

รายละเอยีดงานบรกิาร

เลขทีรั่บแจง้/เลขทีเ่ครม

เลขทีก่รมธรรม์

ประเภทรถ/ยีห่อ้ ทะเบยีน

ลําดับ

หมายเหตุ

ในนาม หา้งหุน้สว่นจํากดั ศวิกร สไลดอ์อน เซอรว์สิ

       ผูเ้สนอ ผูอ้นุมัติ

    วันที ่......................................    วันที ่......................................

รวมเป็นเงนิ

หนา้ 1/1

เลขทีเ่อกสาร ลงวันทีเ่อกสาร รายการ ระยะทาง จํานวนเงนิวางบลิ

Siwakorn Slide on service ตวัอยา่ง



หา้งหุน้สว่นจํากดั ศวิกร สไลดอ์อน เซอรว์สิ (ตน้ฉบบั)

สํานกังานใหญ ่เลขที ่ 64. ถ.สงัขกาจประชานสุรณ ์ต. นางรอง อ. นางรอง จ. บรุรีมัย ์31110

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร   0313562000780

ชือ่ลกูคา้ เลขที่

ท ีอ่ยู่ วนัที่

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษอีากร

รายละเอยีดงานบรกิาร

เลขทีรั่บแจง้/เลขทีเ่ครม

เลขทีก่รมธรรม์

ประเภทรถ/ยีห่อ้ ทะเบยีน

ลําดบั

หมายเหต ุ:

ลงชือ่....................................ผูรั้บบรกิาร       ลงชือ่....................................ผูรั้บเงนิ

     (......................................)                 (......................................)

วนัที ่......../............./.............        วนัที ่......../............./.............

จํานวนเงนิรวมท ัง้ส ิน้

รวมเป็นเงนิ

ภาษมีูลคา่เพิม่

ใบเสร็จรบัเงนิ

รายการ ระยะทาง จํานวนเงนิ

Siwakorn slide on service ตวัอยา่ง



ประเภทรถ ลกัษณะการยก 20 กโิลเมตรแรก กโิลเมตรถดัมา

รถ 4 ลอ้เล็ก ยกหนา้,ชอ้นลอ้ 1,200 บาท กโิลเมตรละ 20 บาท

รถตู ้ ยกหนา้,ชอ้นลอ้ 1,500 บาท กโิลเมตรละ 20 บาท

รถ 4 ลอ้เล็ก สไลด์ 2,000 บาท กโิลเมตรละ 25 บาท

รถตู ้ สไลด์ 2,500 บาท กโิลเมตรละ 25 บาท

รถ 4 ลอ้เล็ก วนิชพ์ืน้ทีแ่หง้

รถตู ้ วนิชพ์ืน้ทีแ่หง้

รถ 4 ลอ้เล็ก วนิชพ์ืน้ทีใ่นน้ํา,โคลน

รถตู ้ วนิชพ์ืน้ทีใ่นน้ํา,โคลน

หมายเหต ุ: ระยะทางจากทีเ่กดิเหต ุ/ ไปยงัจดุปลายทาง

อตัราคา่บรกิารยกลาก

บวกเพิม่ 1,000 บาท

บวกเพิม่ 1,500 บาท

บวกเพิม่ 1,500 บาท

บวกเพิม่ 2,000 บาท










