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ธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา เป็นการด าเนินธุรกิจให้บริการท่ีมีลกัษณะเป็นการบริการ
ติดตั้งเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ควบคุมขั้นตอนการผลิต รวมถึงการร้ือ หรือถอดเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์
ขนาดใหญ่  โดยการบริการซ่อมแซม และบ ารุงรักษา จะเป็นการซ่อมแซม และบ ารุงรักษาในขั้นตอนการใชง้าน โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ยานยนต ์และคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

การท าธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา จดัเป็นการประกอบธุรกิจตามบญัชีสาม (21) ทา้ยพระราชบญัญติั
การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 การท าธุรกิจบริการอ่ืน หากคนต่างดา้วประสงคจ์ะเขา้มาด าเนินการ ตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 

อน่ึง ในทางปฏิบัตินอกเหนือจากตัวอย่างทีใ่ห้ไว้  ในบางกรณคีณะกรรมการอาจพจิารณาให้เพิ่มประเภทของ
สินค้าที่ให้บริการเพิม่เติมได้ตามความเหมาะสมของธุรกจิ โดยไม่จ ากดัขอบเขตเฉพาะตัวอย่างทีใ่ห้ไว้ในทีนี่้เท่าน้ัน 

 ในการพิจารณาอนุญาตคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วไดก้ าหนดแนวทางไว ้ ดงัน้ี 

1. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 

1) เป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศและเขา้มาประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

2) เป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและมีสถานะเป็นคนต่างดา้ว 

2. ลกัษณะของธุรกจิ 

  การด าเนินการใหบ้ริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ตอ้งมีลกัษณะ  ดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นการให้บริการแก่ลูกคา้ซ่ึงเป็นผูใ้ชสิ้นคา้ท่ีบริษทัผลิต หรือไดรั้บอนุญาตใหค้า้ปลีกหรือคา้ส่ง 
หรือไดรั้บยกเวน้ใหค้า้ปลีกหรือคา้ส่งเน่ืองจากมีทุนขั้นต ่าตั้งแต่หน่ึงร้อยลา้นบาทข้ึนไป หรือเป็น
การใหบ้ริการแก่ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั 

2) เป็นการให้บริการแก่ลูกคา้ซ่ึงเป็นผูใ้ชสิ้นคา้ท่ีบริษทัในเครือหรือบริษทัในกลุ่มเป็นผูผ้ลิตหรือจ าหน่าย 
หรือเป็นการใหบ้ริการแก่ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัในเครือหรือบริษทัในกลุ่ม 

 

 

แนวทางในการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 

ประเภท  บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรกัษา 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 
มกราคม 2559 
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3) การใหมี้ศูนยบ์ริการ 

3.1) ให้มีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง เพื่อเป็นศูนยต์น้แบบ โดยเป็นกรณีการให้บริการท่ีธุรกิจคนไทยมี
วทิยาการ ทกัษะ ประสบการณ์ และมีขีดความสามารถในการใหบ้ริการ 

3.2) ให้มีศูนยบ์ริการมากกว่า 1 แห่ง ได้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี โดยเป็นกรณีการ
ให้บริการท่ีธุรกิจคนไทยขาดวิทยาการ ทกัษะ ประสบการณ์ และมีขีดความสามารถจ ากดัใน
การใหบ้ริการ ดงัน้ี 

3.2.1) เป็นบริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญเฉพาะดา้น และตอ้ง
ใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง โดยพิจารณาจากระดบัความซบัซ้อนของสินคา้ 

3.2.2) เป็นบริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาท่ีธุรกิจคนไทยมีขีดความสามารถจ ากดัในการ
ให้บริการ หรือเป็นสินค้าท่ีธุรกิจคนไทยไม่มีความสามารถในการให้บริการ 
โดยพิจารณาจากลกัษณะของสินคา้ในแนวทาง ดงัน้ี 
- เป็นสินคา้ท่ีมีการระบุเคร่ืองหมายการคา้ชดัเจน และ 
- เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย หรือ 
- เป็นสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงยากต่อการเคล่ือนยา้ย 

3. ขอบเขตการให้บริการ 

การประกอบธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา สามารถใหบ้ริการขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง
เพียงขั้นตอนเดียว โดยมีประเภทสินคา้ท่ีเคยไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษา จากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1) สินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์

2) สินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

3) สินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

4) สินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท้างการแพทย ์

  รายละเอียดประเภทสินคา้และตวัอยา่งสินคา้ท่ีเคยไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจบริการติดตั้ง 
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา จากคณะกรรมการตามตวัอยา่งแนบทา้ยของเอกสาร 

4. ข้อมูลและเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา 

4.1 ข้อมูลที่ระบุในแบบค าขอรับใบอนุญาต จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นลกัษณะเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจะ
ใหบ้ริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ดงัต่อไปน้ี 

 ระบุ ชนิด ประเภท ลกัษณะและคุณสมบติัของสินคา้ ผูผ้ลิต หรือผูเ้ป็นเจา้ของเทคโนโลยี
ของสินคา้ หรืออาจระบุยีห่อ้สินคา้ดว้ยก็ได ้
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 เทคโนโลยีและความซบัซ้อนของสินคา้ โดยเป็นสินคา้ท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง หรือมีความ
ซบัซอ้น หรือเทคโนโลยเีฉพาะ ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีคนไทยผลิตไม่ได ้หรือผลิตได ้แต่มีคุณภาพสินคา้
ท่ีดอ้ยกวา่ จึงตอ้งใชค้วามรู้ ความช านาญเฉพาะดา้นในการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 

 ลกัษณะการน าไปใชป้ระโยชน์ของสินคา้ส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมพลงังาน 
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการพิมพ ์

 ตอ้งมีขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูข้ออนุญาตซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการมีความเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีจะ
ใหบ้ริการโดยเป็นสินคา้ท่ีบริษทัผลิต  หรือบริษทัในเครือหรือบริษทัในกลุ่มเป็นผูผ้ลิตและเป็น
เจา้ของเทคโนโลย ี หรือเป็นสินคา้ท่ีบริษทัหรือบริษทัในเครือหรือบริษทัในกลุ่มเป็นผูจ้  าหน่าย  
หรือเป็นสินคา้ท่ีตวัแทนจ าหน่ายของบริษทัหรือบริษทัในเครือหรือบริษทัในกลุ่มเป็นผูจ้  าหน่าย   

 ตอ้งมีขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นกลุ่มลูกคา้ท่ีจะใหบ้ริการและความจ าเป็นของกลุ่มคา้ท่ีตอ้งใชบ้ริการ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแทนจ าหน่าย (ถา้มี) 

 ตอ้งมีค าอธิบายท่ีแสดงรายละเอียดหรือขั้นตอนการใหบ้ริการ 

4.2 เอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาต ประกอบดว้ย 

 ส าเนาหนงัสือรับรองหรือหลกัฐานการเป็นนิติบุคคลรวมทั้งวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ
ของนิติบุคคล 

 แผนภูมิโครงสร้างแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูข้ออนุญาตกบับริษทัในเครือหรือในกลุ่ม 

 ขอ้มูลเผยแพร่แสดงรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของสินคา้ เช่น แผน่พบั Catalogue VCD  

5. เง่ือนไขทีนิ่ติบุคคลต่างด้าวทีบ่ริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ต้องปฏิบัติภายหลงัทีไ่ด้รับอนุญาต 

นิติบุคคลต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไข  ดงัน้ี 

5.1 ตอ้งน าส่งทุนขั้นต ่าเขา้มาในประเทศไทยเพื่อใชใ้นการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ทั้งน้ี ไม่นอ้ยกวา่สามลา้นบาท 

5.2 เงินกูท้ ั้งส้ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจท่ีไดรั้บอนุญาต ตอ้งไม่เกินเจด็เท่าของเงินทุนหรือเงินท่ี
น าเขา้มาเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจท่ีไดรั้บอนุญาต 

 (เงินกู ้หมายถึง ภาระหน้ีสินทั้งหมดของกิจการไม่วา่ธุรกรรมท่ีก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสินนั้นจะ
กระท าในรูปแบบใดก็ตาม แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงหน้ีทางการคา้ตามปกติธุระของกิจการ เช่น 
เจา้หน้ีการคา้ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย) 
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5.3 ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยตอ้งมีภูมิล าเนาอยูใ่นประเทศไทยไม่นอ้ยกวา่หน่ึงคน 

 (ภูมิล าเนา หมายถึง สถานท่ีอยูอ่าศยัในประเทศไทยท่ีสามารถติดต่อได ้ ซ่ึงอาจเป็นท่ีตั้งของ
ส านกังานก็ได ้ทั้งน้ีไม่รวมถึงสถานท่ีพกัชัว่คราว เช่น โรงแรม) 

5.4 ตอ้งน าส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจท่ีไดรั้บอนุญาต 
เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีหนงัสือเรียกหรือสอบถาม 

5.5 ตอ้งจดัท าบญัชีและน าส่งงบการเงินต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้  

6. ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ใหก้รรมการ 
ซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัหรือผูรั้บผดิชอบในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแทนนิติบุคคล 
ในต่างประเทศ  ตอ้งลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงของขอ้มูลและเอกสาร
ท่ีระบุในค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาต 



ตวัอย่าง 

ธุรกจิบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทีเ่คยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  

บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น   

 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ (Out band Motor) เคร่ืองยานยนตน์ ้า (Wave Runner) 
และอุปกรณ์ อะไหล่ท่ีใชส้ าหรับสินคา้ดงักล่าว ยีห่อ้ “Y” โดยมีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง   ณ ส านกังานใหญ่ 

 ซ่อมแซมเคร่ืองเสียงติดรถยนต ์และระบบคน้หาส ารวจแผนท่ีเส้นทาง การเดินรถยนต ์รวมทั้ง
อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ท่ีใชส้ าหรับสินคา้ดงักล่าว ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “A” ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีบริษทั
เป็นผูจ้  าหน่ายและบริษทัในเครือในต่างประเทศเป็นผูผ้ลิต โดยมีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง  ณ ส านกังานใหญ่ 

 ซ่อมแซม และบ ารุงรักษารถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล รถยนตบ์รรทุก และ รถยนตโ์ดยสารภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ “H” ท่ีบริษทัเป็นผูจ้  าหน่าย โดยมีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง ณ ส านกังานสาขา 

 ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา เคร่ืองยนตดี์เซลอเนกประสงค ์เคร่ืองยนตเ์รือ รถไถ พรวน หวา่น ยีห่อ้ “Y” 
และยีห่อ้ “YM” ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีบริษทัเป็นผูจ้  าหน่าย ณ ศูนยบ์ริการซ่อม 9 แห่ง 

 ซ่อมแซมเคร่ืองยนตย์ีห่้อ “I” ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีบริษทัผลิตและจ าหน่าย โดยมีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง ณ ส านกังานใหญ่ 

 ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา รถยกหรือโฟร์คลิฟท ์ทรัค ยีห่้อ “J” รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินคา้
ดงักล่าวท่ีบริษทัเป็นผูจ้  าหน่ายและใหเ้ช่า โดยมีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง ณ ส านกังานใหญ่ 

 ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา รถยกสินคา้ รถบรรทุก เคร่ืองทุ่นแรงทุกประเภท ยานพาหนะทุกประเภท 
ภายใตย้ีห่อ้ “C” ณ ศูนยบ์ริการส านกังานใหญ่ 

 ซ่อมแซมผลิตภณัฑ์เกียร์เรือในระบบขบัเคล่ือนเพลาใบจกัร ซ่ึงเป็นสินคา้ของบริษทัภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ “R” โดยมีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง  ณ ส านกังานใหญ่ 

บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์  เช่น  

 บ ารุงรักษากลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล  เคร่ืองฉายภาพน่ิง (เคร่ืองมลัติมีเดีย) และเคร่ืองควบคุมความปลอดภยั 
(โทรทศัน์วงจรปิด) ภายใตย้ี่หอ้ “S” โดยเป็นการใหบ้ริการเฉพาะตวัแทนจ าหน่ายยีห่อ้ “S” เท่านั้น โดย
มีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง ณ ส านกังานใหญ่ 

 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา เคร่ืองฝาก-ถอนเงินสด อตัโนมติั เคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั 
เคร่ืองพิมพร์ายการในสมุดบญัชีเงินฝาก เคร่ืองท ารายการดว้ยตนเองอตัโนมติั โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับสินคา้ท่ีขาย อะไหล่ ส่วนประกอบและช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับสินคา้ดงักล่าวท่ีบริษทัเป็นผู ้
จ  าหน่าย โดยมีศูนยบ์ริการ ณ ส านกังานใหญ่ 



 ซ่อมแซมตูชุ้มสายโทรศพัท ์(KEY SERVICE UNIT) เคร่ืองโทรศพัท ์ มลัติฟังกช์ัน่ (MULTI-FUNCTION 
KEY TELEPHONE TERMINAL) แผงวงจรท่ีมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบอยู ่(PCBA) อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชส้ าหรับอ่านขอ้ความหรือรูปภาพ เคร่ืองแปลงสัญญาณโทรศพัท ์เคร่ืองรับส่งขอ้มูลภาพ
และเสียง ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์บริษทัเป็นผูผ้ลิต โดยมีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง ณ ส านกังานใหญ่ 

 ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ผลิตภณัฑค์อมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
“P” ท่ีบริษทัเป็นผูจ้  าหน่าย โดยมีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง ณ ส านกังานใหญ่ 

 ติดตั้ง และซ่อมแซมเก่ียวกบัหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการตดั การเจาะ การเช่ือม การ
ประสานโลหะ ทองแดง ทองเหลือง การวดัข้ึนรูปช้ินงานซ่ึงใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรและโลหะภณัฑ ์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีบริษทัเป็นผูค้า้ปลีก โดยมีศูนยบ์ริการ 1 
แห่ง ณ ส านกังานใหญ่ 

บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล เช่น  

 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรท่ีใชท้  าความสะอาดช้ินงานท่ีไดจ้ากการข้ึนรูปเพื่อน าไปผลิต
สินคา้อุตสาหกรรมต่างๆ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “C” ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีบริษทัแม่ในต่างประเทศเป็น
ผูผ้ลิตและเป็นเจา้ของเทคโนโลย ีและบริษทัหรือบริษทัในเครือเป็นผูจ้  าหน่าย โดยมีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง 
ณ ส านกังานใหญ่ 

 ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดก๊าซและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลงัชีวมวล (BIOMASS POWER PLANT) 
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “S” ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีบริษทัเป็นผูค้า้ปลีก โดยมีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง ณ ส านกังานใหญ่ 

 ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทุกประเภทส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมการ
พิมพ ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “H”, “S”, “G” ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีผลิตโดยบริษทัในเครือท่ีเป็นเจา้ของ
เทคโนโลย ีและบริษทัเป็นผูจ้  าหน่าย โดยมีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง ณ ส านกังานใหญ่ 

 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา เคร่ืองทดสอบ เคร่ืองยนต ์เคร่ืองทดสอบการขบัเคล่ือนของรถยนต ์ 
เคร่ืองทดสอบการร่ัวซึมของน ้าฝนเขา้สู่ห้องโดยสาร เคร่ืองตรวจวดัการระเหยไฮโดรคาร์บอนจากรถยนต์
และรถจกัรยานยนต ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “I” ซ่ึงบริษทัเป็นผูจ้  าหน่าย โดยมีศูนยบ์ริการ   1 แห่ง ณ 
ส านกังานใหญ่ 

 ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทุกประเภทส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมการพิมพ ์
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “P” ท่ีบริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย โดยมีศูนยบ์ริการ 
1 แห่ง ณ ส านกังานใหญ่ 

 

 



 ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ปืนเช่ือมจุด (SPOT WELDING GUN)  หวัเช่ือม (GUN ARM) ปืนเช่ือมรอยต่อ 
(GUN YOKE) ภายใตย้ีห่อ้ “I” รวมทั้งช้ินส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีใชก้บัเคร่ืองจกัรเช่ือม
โลหะดว้ยระบบอตัโนมติัท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีบริษทัคา้ปลีก โดยมี
ศูนยบ์ริการ 1 แห่ง ณ ส านกังานใหญ่ 

 ติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเคร่ืองอดัอากาศ และป๊ัมส าหรับงานพน่สีแบบ Painting Pump และแบบ Painting 
Booth ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “AI” ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีบริษทัคา้ส่ง โดยมีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง ณ ส านกังานสาขา 

บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทางการแพทย์  เช่น  

 ติดตั้ง และบ ารุงรักษา ซ่อมแซมเคร่ืองเอก็ซเรยร์ะบบดิจิตอล เคร่ืองลา้งฟิลม์เอก็ซเรย ์เคร่ืองพิมพภ์าพทาง
การแพทยด์ว้ยเลเซอร์ และเคร่ืองสแกนเนอร์ทางการแพทย ์ยีห่อ้ “K” ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีบริษทัเป็นผูจ้  าหน่าย 
โดยมีศูนยบ์ริการ 1 แห่ง ณ ส านกังานใหญ่ 


