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COMPANY PROFILE

บริ ษัท เอส วี เอส แมคคานิคลั แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด
ก่อตังขึนครังแรกในปี พ.ศ.
ภายใต้ ชือ ห้ างหุ้นส่ วนจัด เอส วี เอส
ซิสเต็ม เอ็นจิเนียร์ มีวตั ถุประสงค์เพือให้ บริการงานด้ านวิศวกรรม
เครื องกลแก่ลกู ค้ ากลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม และในภายหลังได้ พฒ
ั นามา
เป็ น บริ ษัท เอส วี เอส แมคคานิคลั แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด
โดยเพิมศักยภาพในการให้ บริ การงานด้ านทีปรึกษาวิศวกรรมจนปั จจุบนั
บริการของเราหลากหลายและครอบคลุมตามลักษณะอุตสาหกรรมของ
ลูกค้ า
จุดเริ มต้ นของสินค้ า คุณภาพและบริ การ คือ ความเข้ มข้ นของการ
เอาใจใส่ในรายละเอียดทุกขันตอนโดยวิศวกรมืออาชีพ ตังแต่การรับ
ความต้ องการจากลูกค้ า ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตและติดตัง จนได้
สินค้ าและบริการทีลูกค้ าจะพึงพอใจสูงสุด
ภายใต้ สภาพเศรษฐกิจและงบประมาณอันจํากัด ลูกค้ าจะยังคงได้
ใช้ งานเครื องจักรทีมีความสามารถเท่าเทียมกับเครื องจักรราคาแพงจาก
ต่างประเทศ แต่ในราคาทีประหยัดแบบคนไทย ด้ วยทีมวิศวกรที
ออกแบบเครื องจักรทีเหมาะสมกับสภาพการใช้ งานในประเทศ และทีม
ช่างประสบการณ์ ทีพร้ อมเดินทางไปให้ บริ การถึงโรงงานในทันที
บริการของเรายังรวมไปถึง
การฝึ กอบรมด้ านวิศวกรรมให้ แก่
พนักงานในโรงงาน เพือให้ สามารถตรวจสอบดูแล แก้ ไขปัญหาต่างๆ ได้
อย่างวิศวกรมืออาชีพ
และเพิมวิสยั ทัศน์ด้านวิศวกรรมให้ กว้ างขวาง
ยิงขึน
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CUSTOMER REFERENCE
FOOD INDUSTRIES บริษัท สงขลาแคนนิง จํากัด (มหาชน)
บริษัท 11 วงจร เทรดดิง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จํากัด
บริษัท ยิงเจริ ญฟูดส์ จํากัด
บริษัท โรงงานปลาป่ นภาคใต้ ( ) จํากัด
บริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สยามอินเตอร์ เนชันแนลฟู๊ ด จํากัด
บริษัท แปซิฟิค แปรรู ปสัตว์นาํ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ตรังชัวร์ จํากัด
RUBBER INDUSTRIES บริษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท รับเบอร์ แลนด์โปรดักส์ จํากัด
บริษัท พรี เมียร์ ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ ง จํากัด
บริษัท ไทยเมด เบบีโปรดักส์ จํากัด
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
บริษัท อินโนเวทีฟ โกลฟส์ จํากัด
SAFESKIN CORPORATION (THAILAND) LTD.
SAFESKIN MEDICAL & SCIENTIFIC (THAILAND) LTD.
OTHER บริษัท มิเนอรัล รี ซอร์ สเซส แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท ถังโลหะสงขลา จํากัด
บริษัท สยามบรรจุภณ
ั ฑ์สงขลา ( ) จํากัด
บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จํากัด
บริษัท เอ. พี. เค. เฟอร์ นิชิง พาราวู้ด จํากัด
บริษัท ศิริวฒ
ั น์คอนกรี ตโปรดักส์ จํากัด
บริษัท ที.พี.ซี. คอนกรี ต โปรดักส์ จํากัด
RESEARCH คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตสงขลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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PRODUCTS OVERVIEW

สายพานและอุปกรณ์ ขนถ่ ายอัตโนมัติ
[Automation Conveyor & Material
Handling]
-
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ระบบลําเลียงอัตโนมัติ
ระบบสายพานลําเลียง
ระบบโซ่ลาํ เลียง
ระบบกระพ้ อลําเลียง
ระบบสกรูลําเลียง
ระบบลําเลียงตามแรงโน้ มถ่วง
ระบบลูกกลิงลําเลียง
อุปกรณ์ขนถ่าย
อะไหล่และอุปกรณ์
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PRODUCTS OVERVIEW
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PRODUCTS OVERVIEW

ออกแบบ พัฒนา เครื องจักร และ
กระบวนการผลิ [Engineering to
Order]
-
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งานวิจยั ของสถาบันการศึกษา
อุตสาหกรรมยางพารา
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
งานเหล็ก สแตนเลส
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PRODUCTS OVERVIEW

งานให้ คาํ ปรึกษา ออกแบบ ตรวจรั บรอง
[Engineering Services & Inspection]
-

งานให้ คําปรึกษา ด้ านวิศวกรรมเครื องกล
งานออกแบบและวางระบบ อาคาร/โรงงาน
งานตรวจสอบหม้ อไอนําและภาชนะรับแรงดัน
งานตรวจสอบเครน (ปั นจัน)
งานตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
การฝึ กอมรม ด้ านวิศวกรร

- บริ การให้ คําปรึกษาและแนะนําเกียวกับงานวิศวกรรม เครื องจักร และกระบวนการ
ผลิต ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยางพารา
อุตสาหกรรมปาล์ม อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็ นต้ น
- บริ การตรวจสอบสมรรถนะการทํางานของเครืองจักร
- บริการตรวจวัดการสูญเสียพลังงานในส่วนต่างๆ ของโรงงาน
- บริการตรวจทดสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้ หม้ อไอนํา
- บริการตรวจทดสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้ หม้ อต้ มทีใช้
ของเหลวเป็ นสือนําความร้ อน
- บริการตรวจทดสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้ หม้ ออบไอนําหรือ
ภาชนะรับแรงดันจากไอนํา
- บริการตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยระบบทําความเย็น
- บริการตรวจทดสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัย รายการทดสอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับปั นจันเหนือศีรษะ ปั นจันหอสูงและปั นจันขาสูง (ปั น
จันชนิดอยูก่ บั ที)
- บริการตรวจทดสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยรายการทดสอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับรถปันจัน และเรือปั นจัน (ปั นจันชนิดเคลือนที)
- หลักสูตรการฝึ กอบรมในการปฏิบตั ิหน้ าทีเกียวกับปั นจัน ตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบตั ิหน้ าทีผู้
บังคับปั นจัน ผู้ให้ สญ
ั ญาณแก่ผ้ บู งั คับปั นจัน ผู้ยดึ เกาะวัสดุ หรื อผู้ควบคุมการใช้ ปันจัน
และการอบรมทบทวนการทํางานเกียวกับปั นจัน พ.ศ.2554
1. หลักสูตรการฝึ กอบรมผู้บงั คับปันจัน
1.1 ชนิดปั นจันเหนือศีรษะ ปั นจันขาสูง และปั นจันชนิดอยูก่ บั ทีอืน
1.2 ชนิดปั นจันหอสูง รถ เรื อปั นจัน
2. หลักสูตรการฝึ กอบรมผู้ให้ สญ
ั ญาณแก่ผ้ บู งั คับปั นจัน ผู้ยดึ เกาะวัสดุ
3. หลักสูตรการฝึ กอบรมผู้ควบคุมการใช้ ปันจัน
4. หลักสูตรการอบรมหรื อทบทวนการทํางานเกียวกับปั นจัน
- การบริ หารงานซ่อมบํารุงอย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
- พืนฐานความเข้ าใจงานซ่อมบํารุง (BM, CM และ PM)
- การอนุรักษ์ พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Energy saving in Office, Energy
saving in Factory)
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บริษทั เอส วี เอส แมคคานิคลั แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด
สํานักงาน :
โทรศัพท์ :
URL
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ม. ถ.ลพบรุ รี าเมศวร์ ต.นําน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ม 0 7434 4239 โทรสาร : 0 7431 8089
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