


SERVICE SOLUTIONS คือหนวยธุรกิจหนวยหนึ่งของบร�ษัท แพรคติกา จํากัด ที่ดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับงานในดานการใหบร�การร�้อยาย ดัดแปลง ซอมแซมหร�อตอเติมเฟอรนิเจอร
ดวยทีมงานมืออาชีพอยางครบวงจร โดยไดการสนับสนุนในดานเคร�่องจักร เทคโนโลยี และ 
Know-how จากบร�ษัท แพรคติกา

SERVICE SOLUTIONS is a business unit of Practika Co., Ltd. which operate 
the business related to furniture removal, relocation, modification, repair and 
extension sevice performed by our professional teams who facilitated with 
machineries, technology, and know-how support which are the proprietaries 
of Practika.

Service
Solutions



Why select 
Service Solutions 
by Practika

เราใหบร�การทานดวยทีมชาง และผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณในดาน Industrial Customized Furniture
มานานกวา 30 ป

ลูกคา คือบุคคลสําคัญของเราเสมอ

เรามีเทคโนโลยี เคร�่องจักร และ Know-how งานไม งานโลหะ
งานหอหุมที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ในการใหบร�การ
หร�อผลิตชิ�นสวนทุกชนิด

เราไมใชบร�ษัทขนาดเล็ก เรามีพนักงานทั้งสิ�นกวา 500 คน
เรามั่นคง และดําเนินธุรกิจมาแลวกวา 30 ป

เราบร�การทานดวยคุณภาพระดับสากล
เราคือบร�ษัทที่ไดรับ ISO 9001:2015 ทั้งองคกร

เหตุผลที่เราอยากใหทานโปรดพ�จารณา
และเลืิอกใชบร�การของเรา5 



Moving
& Relocating

Brief Requirement

Relocating

Delivery

Installation

Service Solutions

รับความตองการของลูกคา

ร�้อ ยาย เฟอรนิเจอร

ขนสงเฟอรนิเจอร

ติดตั้งเฟอรนิเจอร

สงมอบ และบร�การหลังการขายOur Work 
Process



เรารับร�้อยาย เฟอรนิเจอรสํานักงานทุก Brand
We offer the removal and relocation service for every brand
of office furniture.

ร�้อยายเปลี่ยนสถานที่ หร�อปรับเปลี่ยนการจัดวางเฟอรนิเจอร

เรามีทีมงานสํารวจ วางแผน และใหคําปร�กษา
กอนการร�้อยาย
We have the teams for surveying, planning, and consultancy
available prior to the removal and relocation.

เรามีความพรอมของอุปกรณและยานพาหนะ 
เพ�่อการขนยาย (Heavy Machine)
We are equipped with necessary equipment and vehicles 
(heavy machine) for tasks related to removal and relocation.

เรามีบร�การบรรจ�หีบหอ เพ�่อปองกันความเสียหายจากการขนยาย
We provide wrapping service to protect damages caused 
by the transportation.

เรารับประกันความเสียหายระหวางร�้อยาย
We offer insurance against damages during the course 
of removal and relocation.

Moving
& Relocating

บร�ษัท จัดหางาน สกิลซอลฟ จํากัด

Location survey and drawing review 
to quote a price.

สํารวจสถานที่ และดูแบบแปลน
เพ�่อเสนอราคา

Disassemble the furniture components.

เขาดําเนินการถอดชิ�นสวน
เฟอรนิเจอร

Remove the furniture per appointed 
schedule.

เขาทําการร�้อยาย
ตามวัน-เวลานัดหมาย

Dismantled and moved by area.

ร�้อยายตามสวนพ�้นที่ ที่ไดรับ
มอบหมายงาน

Relocate the furniture to a new location.
ขนยายไปยังพ�้นที่ใหม

Reassemble the furniture.
ประกอบติดตั้งกลับดังเดิม

Provide the wrapping for furniture to 
protect against damages.

บรรจ�หีบหอเพ�่อปองกัน
ความเสียหาย

Transfer all furniture to the warehouse 
as requested by the customer.

พรอมนําไปเก็บเขาโกดัง
ตามความตองการลูกคา

สํานักงานใหญ บร�ษัท เอไอเอ จํากัด

ตัวอยางการทํางาน

Headquarter of AIA Co., Ltd.

SkillSolved Recruitment Co., Ltd.



Modifying
& Repairing

Our Work
Process

Modifying

Repairing

Brief Requirement
รับความตองการของลูกคา

ดัดแปลง

ซอมบำรุง

หอหุมเฟอรนิเจอร
Packing

Service Solutions
สงมอบ และบร�การหลังการขาย



Modifying 
& Repairing

เรารับดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เฟอรนิเจอรสํานักงานทุก Brand
We are able to modify, repair and extend every brand of the 
office furniture.

เรามีทีมงานที่มีประสบการณนานกวา 30 ป ใหคําปร�กษา
We have the consultancy teams with over thirty years 
of experience available.

ดัดแปลงเฟอรนิเจอรที่ชํารุด หาอะไหลไมไดแลว หร�อซอมแซม ตอเติมเฟอรนิเจอรเดิม

เรารับเปลี่ยน Shape หร�อเพ�่ม-ลดขนาด Top โตะทํางาน
We provide shape alteration service and worktop resize for 
office desks.

เรารับเปลี่ยนวัสดุหุมเกาอี้ โซฟา Partition
We offer the upholsteries replacement service for chairs,
sofas, and partitions.

เรารับเปลี่ยนสี หร�อดัดแปลง เพ�่มเติม Accessories เชน
เพ�่มแผน Screen, เพ�่มแผน Modesty เปนตน
We provide colour alteration and accessories modification
and attachment including screen and modesty panel etc.

เรามี โรงงานขนาดใหญ พรอมเคร�่องจักรที่ทันสมัย 
รองรับการผลิตชิ�นสวนที่ตองใชเองทุกชิ�น
We own the large factory with advanced machineries to
produce every required custom components.

บร�ษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)

Prework preparation.
เตร�ยมพรอมกอนเขาพ�้นที่ทํางาน

Enter the workstation area.

บร�เวณที่ตองการตอเติม
Workstation

Commence the construction.
เขาประกอบติดตั้ง

Complete a task.
ดําเนินการเสร็จเร�ยบรอย

Far East DDB Public Company Limited

เดอะ โคสต แบงค็อก

Prepare tools and equipment
ready to work according to plan.

เตร�ยมเคร�่องมือ-อุปกรณ
พรอมทํางานตามแผน

Move the cabinet.

เคลื่อนยายตู เพ�่อทํางานใน
ลําดับตอไป

Cut the concrete worktop.
ทําการตัดหนา Top คอนกร�ต ดําเนินการเสร็จเร�ยบรอย

Complete a task.

The Coast Bangkok

ตัวอยางการทํางาน



Cleaning
& Repainting

Our Work
Process

Cleaning

Polishing

Brief Requirement

Packing

รับความตองการของลูกคา

ทำความสะอาด

หอหุมเฟอรนิเจอร Service Solutions
สงมอบ และบร�การหลังการขาย

ขัดเคลือบ



เรารับทําความสะอาด ผาหุมเฟอรนิเจอรทุก Brand
We provide the cleaning service for valances for every brand 
of upholstered furniture.

เรามีทีมงานสํารวจ และใหคําปร�กษา
We have survey and consultancy teams available.

ทําความสะอาดผาเกาอี้ โซฟา Partition หรือแผน Screen ที่สกปรก
รวมทั้งพนสีงานเหล็กใหกลับมาเสมือนใหม

เราทําความสะอาดผาหุมเฟอรนิเจอรของทาน ใหกลับมาใหม
ดังเดิม ดวยการซักแหง
We provide dry-cleaning service for your upholstered furniture
valances to refresh them to their original condition.

เรามีเคร�่องมือ และอุปกรณเฉพาะสําหรับงานทําความสะอาด
We have specialized tools and equipment for cleaning.

เราซักทําความสะอาดโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ
ยาวนาน
Our cleaning service is performed by the professional teams
with years of experience.

เรามีบร�การพนสีใหม สําหรับงานเหล็ก
We provide repaint service for steels.

Preparation for cleaning.
เกาอี้กอนทําความสะอาด

Transfer the chairs to cleaning area.

นําไปทําความสะอาด ในบร�เวณ
ที่จัดเตร�ยมไว

Transport the chairs from airport.
ขนยายเกาอี้จากทาอากาศยาน

Repaint the chair frames.
นําโครงเกาอี้เดิม มาพนสีใหม

The chairs have been cleaned.
เกาอี้ผานการทําความสะอาดแลว

All chairs are ready to use.
พรอมนํากลับไปใชงานดังเดิม

The chair frames have been
repainted.

โครงเกาอี้ผานการพนสีใหมแลว

Reassemble the cushions and 
transport them back for reinstallation.

ทําการประกอบเบาะ และ
ขนยายกลับไปติดตั้งตามเดิม

บร�ษัท ไทยรุงเร�องอุตสาหกรรม จํากัด
Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.

ทาอากาศยานภูเก็ต
Phuket Airport

Cleaning
& Repainting

ตัวอยางการทํางาน



Thanachart Bank



Testimonials
“ ชางนารักมาก ทุกคนชวย

อยางเต็มที่ ใสใจ และมีคุณภาพ
เฟอรนิเจอรมีสีสันสวยงาม ”

คุณอรวรรณ ชีวะเกตุ
เจาของโครงการ

“ บร�การดีมาก สินคามีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน ตรงกับความตองการ

ของลูกคาทํางานไดไว และตรงตอเวลา ”
คุณกิติภณ บุญญะสุนันท

Admin/General Service Department

“ พนักงานสุภาพ ผลงานเร�ยบรอย
มีการอธิบายการดูแลรักษากอนสงมอบ ”

คุณอรพ�นท เอี่ยมสถาพร
เจาของโครงการ

“ มีขอมูลพรอมเพ�่อการตัดสินใจ
คาบร�การเหมาะสมกับคุณภาพ 

มีงานบร�การที่หลากหลายครบวงจร
เวลามีปญหาสามารถปร�กษาไดทันที ”

คุณโชติกา ละอองแกว
Poyry Energy Ltd.








