
VT MOVE AND SERVICE 
บริษทั ว ีที มูฟ แอนด์ เซอรว์สิ จ ำกดั

HIGH RESPONSIBILITY,  SAFETY C OMES FIRST

ร ับผิดชอบต่องาน บริการปลอดภ ัย



VT MOVE COMPANY PROFILE
• Capital of Business Registration   :       5,000,000 Baht

• Employees    :    ~ 85 persons 
❖ VT MOVE & SERVICE Company is machine’s one-stop service for local and international industry. Our company provide 

services of transportation, relocation, unloading, unpacking, installation, maintenance and removal machine including 
Machine’s Utility & Construction, Machine’s foundation, Machine’s System Wiring, Electricity, Air Piping job for small 
industrial machinery with skill and experiences over 30 years to support the service for our customer. 

• VT MOVE & SERVICE has been assessed and certificated the management system of ISO9001:2015 for the provision of 
storing, moving and installation of industrial machinery under slogan

• “RESPONSIBILITY SAFETY COMES FIRST”



Description Q’ty

Trailers (Flat-Bed&Roll-Bed) 4

Truck (12 Wheels) / Crane 8 T 3

Truck (10 Wheels) 3

Truck (6 Wheels)/ Crane 5T 5

Pick up Truck 15



Description Q’ty

Forklift 2.5T / 3T/ 3.5T 3

Forklift 5 Ton 2

Forklift 7T / 8T 2

Forklift 10T 2

Forklift 16T 1

Electric Forklift 3.5 Ton 2

Boom Lift 1

X-Lift 1

Other equipments

TOOL & EQUIPMENT



MOBILE CRANE 60 TON
Model NK-600 RX

Fully Hydraulic Truck Crane

Maximum Lifting Capacity
:    60t x 2.7m
Maximum Boom Length
:    43.0m
Engine Output 
:    302kW / 1,800min-1 (ISO Net)



“UR-W706C”
With 6.05T lifting capacity at 3.0m 
& Maximum hook height of 19.5m 

UNIC CRANE



Lift System 
Model 270 TON



Lifting and Loading 340 metric ton main module Off shore wind turbine.Lift System 
Model 24A/48A



LIFTER SYSTEM 
ENERPAC LIFTER  
Model SL400



STORE DEPARTMENT





PROCESS OF WORK

• Received 
information

• Dimension  
(WxLxH) M/C

Step 1 

Contact VT MOVE

• Visiting    
Factory site

• Making 
Quotation

Step 2 

Site Visiting • Preparing 
Equipment.

• Start Working

Step 3 

Working



OUR SERVICES

PROVIDE SERVICE WITH THE BEST 
QUALITY TO SATISFY CUSTOMERS

MACHINE’S 
ONE-STOP SERVICE

MACHINE 

TRANSPORTATION 
& RELOCATION 

UNLOADING

UNPACKING

INSTALL ATION 

LEVELING

FOUNDATION

WIRING & 
PIPING

MAINTENANCE
& REMOVAL / 
DISMANTLE



RELOCATION & 
MOVING SERVICE

ใหบ้รกิำรขนส่งเครื่องจกัร ขนยำ้ยเครื่องจกัรเขำ้ภำยในโรงงำน 

ขนยำ้ยเครื่องจกัรออกจำกตูค้อนเทนเนอร์ ยำ้ยภำยในโรงงำน 

ตดิต ัง้พรอ้ม เซต็ระดบั เครื่องจกัรอตุสำหกรรมทุกชนิด เช่น 

เครื่องปัม้ชิ้นส่วนยำนยนต,์ เครื่องปัม้โลหะอปุกรณ์

อเิลค็ทรอนิค, เครื่องฉีดพลำสตกิ, ไลนฟี์ดเดอร์ เครื่อง

CNC, เครื่องมลิลิง่, เครื่องกลงึ, เครื่องเจยีร,์ เครื่องตดั, 

เครื่องเจำะ, เครื่องท ำควำมรอ้น, เครื่องท ำควำมเยน็, หมอ้

แปลงไฟฟ้ำ, ตูส้วติซไ์ฟฟ้ำ, เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ, เครื่องตดั-

พบั-โลหะ ทกุรุ่นทกุขนำด



INSTALLATION 
SERVICE

ใหบ้รกิำรถอด ประกอบ ตดิต ัง้พรอ้มเซต็ระดบั เครื่องจกัร

อตุสำหกรรมทกุชนิด ต ัง้แต่ขนำดเลก็ไปจนถงึขนำดใหญ่ เช่น 

เครื่องปัม้ชิ้นส่วนยำนยนต,์ เครื่องปัม้โลหะอปุกรณ์

อเิลค็ทรอนิค, เครื่องฉีดพลำสตกิ, ไลนฟี์ดเดอร์ เครื่อง

CNC, เครื่องมลิลิง่, เครื่องกลงึ, เครื่องเจยีร,์ เครื่องตดั, 

เครื่องเจำะ, เครื่องท ำควำมรอ้น, เครื่องท ำควำมเยน็, หมอ้

แปลงไฟฟ้ำ, ตูส้วติซไ์ฟฟ้ำ, เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ, เครื่องตดั-

พบั-โลหะ ทกุรุ่นทกุขนำด



UNLOADING 
SERVICE
ใหบ้รกิำรขนยำ้ยเครื่องจกัรออกจำกตูค้อนเทนเนอร์ ขนยำ้ยถ่ำย

ลงัชิ้นส่วนเครื่องจกัรออกจำกตูค้อนเนอร์ เขำ้ภำยในโรงงำน 

ตดิต ัง้พรอ้มเซต็ระดบั เครื่องจกัรอตุสำหกรรมทกุชนิด ต ัง้แต่

ขนำดเลก็ไปจนถงึขนำดใหญ่ เช่น เครื่องปัม้ชิ้นส่วนยำนยนต,์ 

เครื่องปัม้โลหะอปุกรณอ์เิลค็ทรอนิค, เครื่องฉีดพลำสตกิ, 

ไลนฟี์ดเดอร์ เครื่อง CNC, เครื่องมลิลิง่, เครื่องกลงึ, 

เครื่องเจยีร,์ เครื่องตดั, เครื่องเจำะ, เครื่องท ำควำมรอ้น, 

เครื่องท ำควำมเยน็, หมอ้แปลงไฟฟ้ำ, ตูส้วติซไ์ฟฟ้ำ, เครื่อง

ก ำเนิดไฟฟ้ำ, เครื่องตดั-พบั-โลหะ ทกุรุ่นทกุขนำด



UNPACKING 
SERVICE

ใหบ้รกิำรแกะ แพค็ลงัเครื่องจกัรอตุสำหกรรมทกุชนิด ต ัง้แต่

ขนำดเลก็ไปจนถงึขนำดใหญ่ เช่น เครื่องปัม้ชิ้นส่วนยำนยนต,์ 

เครื่องปัม้โลหะอปุกรณอ์เิลค็ทรอนิค, เครื่องฉีดพลำสตกิ, 

ไลนฟี์ดเดอร์ เครื่อง CNC, เครื่องมลิลิง่, เครื่องกลงึ, 

เครื่องเจยีร,์ เครื่องตดั, เครื่องเจำะ, เครื่องท ำควำมรอ้น, 

เครื่องท ำควำมเยน็, หมอ้แปลงไฟฟ้ำ, ตูส้วติซไ์ฟฟ้ำ, เครื่อง

ก ำเนิดไฟฟ้ำ, เครื่องตดั-พบั-โลหะ ทกุรุ่นทกุขนำด



FOUNDATION 
SERVICE
ใหบ้รกิำรท ำพื้นส  ำหรบัเครื่องจกัรอุตสำหกรรมทกุชนิด ต ัง้แต่

ขนำดเลก็ไปจนถงึขนำดใหญ่ เช่น เครื่องปัม้ชิ้นส่วนยำนยนต,์ 

เครื่องปัม้โลหะอปุกรณอ์เิลค็ทรอนิค, เครื่องฉีดพลำสตกิ, 

ไลนฟี์ดเดอร์ เครื่อง CNC, เครื่องมลิลิง่, เครื่องกลงึ, 

เครื่องเจยีร,์ เครื่องตดั, เครื่องเจำะ, เครื่องท ำควำมรอ้น, 

เครื่องท ำควำมเยน็, หมอ้แปลงไฟฟ้ำ, ตูส้วติซไ์ฟฟ้ำ, เครื่อง

ก ำเนิดไฟฟ้ำ, เครื่องตดั-พบั-โลหะ ทกุรุ่นทกุขนำด



LEVELING 
SERVICE
ใหบ้รกิำรตดิต ัง้และเซต็ระดบัเครื่องจกัรอตุสำหกรรมทกุชนิด 

ต ัง้แต่ขนำดเลก็ไปจนถงึขนำดใหญ่ เช่น เครื่องปัม้ชิ้นส่วนยำน

ยนต,์ เครื่องปัม้โลหะอปุกรณอ์เิลค็ทรอนิค, เครื่องฉีด

พลำสตกิ, ไลนฟี์ดเดอร์ เครื่อง CNC, เครื่องมลิลิง่, 

เครื่องกลงึ, เครื่องเจยีร,์ เครื่องตดั, เครื่องเจำะ, เครื่องท ำ

ควำมรอ้น, เครื่องท ำควำมเยน็, หมอ้แปลงไฟฟ้ำ, ตูส้วติซ์

ไฟฟ้ำ, เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ, เครื่องตดั-พบั-โลหะ ทกุรุ่นทกุ

ขนำด



PIPING SERVICE
ใหบ้รกิำรตดิต ัง้ระบบท่อลมส ำหรบัเครื่องจกัรอตุสำหกรรมทกุ

ชนิด ต ัง้แต่ขนำดเลก็ไปจนถงึขนำดใหญ่ เช่น เครื่องปัม้ชิ้นส่วน

ยำนยนต,์ เครื่องปัม้โลหะอปุกรณอ์เิลค็ทรอนิค, เครื่องฉีด

พลำสตกิ, ไลนฟี์ดเดอร์ เครื่อง CNC, เครื่องมลิลิง่, 

เครื่องกลงึ, เครื่องเจยีร,์ เครื่องตดั, เครื่องเจำะ, เครื่องท ำ

ควำมรอ้น, เครื่องท ำควำมเยน็, หมอ้แปลงไฟฟ้ำ, ตูส้วติซ์

ไฟฟ้ำ, เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ, เครื่องตดั-พบั-โลหะ ทกุรุ่นทกุ

ขนำด



WIRING SERVICE
ใหบ้รกิำรตดิต ัง้ระบบไฟฟ้ำส ำหรบัเครื่องจกัรอตุสำหกรรมทกุ

ชนิด ต ัง้แต่ขนำดเลก็ไปจนถงึขนำดใหญ่ เช่น เครื่องปัม้ชิ้นส่วน

ยำนยนต,์ เครื่องปัม้โลหะอปุกรณอ์เิลค็ทรอนิค, เครื่องฉีด

พลำสตกิ, ไลนฟี์ดเดอร์ เครื่อง CNC, เครื่องมลิลิง่, 

เครื่องกลงึ, เครื่องเจยีร,์ เครื่องตดั, เครื่องเจำะ, เครื่องท ำ

ควำมรอ้น, เครื่องท ำควำมเยน็, หมอ้แปลงไฟฟ้ำ, ตูส้วติซ์

ไฟฟ้ำ, เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ, เครื่องตดั-พบั-โลหะ ทกุรุ่นทกุ

ขนำด



MAINTENANCE 
SERVICE
ใหบ้รกิำรงำนซ่อมบ ำรุง งำน Overhaul เปลีย่นชิ้นส่วน
พำรท์ส ำหรบัเครื่องจกัรอตุสำหกรรมทกุชนิด ต ัง้แต่ขนำดเลก็ไป

จนถงึขนำดใหญ่ เช่น เครื่องปัม้ชิ้นส่วนยำนยนต,์ เครื่องปัม้

โลหะอปุกรณอ์เิลค็ทรอนิค, เครื่องฉีดพลำสตกิ, ไลนฟี์ด ทกุ

รุ่นทกุขนำด



DISMANTLE & REMOVAL
SERVICE
ใหบ้รกิำรงำนรื้อถอน ยำ้ยไลนผ์ลติ ยำ้ยโรงงำน ส ำหรบัเครื่องจกัร

อตุสำหกรรมทกุชนิด ต ัง้แต่ขนำดเลก็ไปจนถงึขนำดใหญ่ เช่น 

เครื่องปัม้ชิ้นส่วนยำนยนต,์ เครื่องปัม้โลหะอปุกรณอ์เิลค็ทรอนิค, 

เครื่องฉีดพลำสตกิ, ไลนฟี์ดเดอร์ เครื่อง CNC, เครื่องมลิลิง่, 

เครื่องกลงึ, เครื่องเจยีร,์ เครื่องตดั, เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ, เครื่อง

ตดั-พบั-โลหะ ทกุรุ่นทกุขนำด



REFERENCES

• VT Move and Service Company Limited  has been trusted by large 
auto parts manufacturers industrial such as Thai Summit Group, SAB 
Group, CH Autopart Group, AApico Group, LG, JET and the oversea 
large machinery manufacturers such as SIMPAC, CHIN FONG, LIEN 
CHIEH, KOMATSU, AIDA, DANLY and SEYI to responsible for moving, 
setting up and Installation their new machinery to their clients in 
Thailand.

OUR 
CUSTOMERS

Automotive 
Industry

Machine’s 
Manufacturer

Home Appliance 
& Display 
Industry

Other 
Machinery 
Companies



AUTOMOTIVE INDUSTRY REFERENCES
• With skill and experience over 30  years of mechanical machineries,  VT Move    

VT Move and Service Company Limited  has been trusted by large auto parts 
manufacturers industrial such as Thai Summit Group, SAB Group, CH 
Autopart Group, AApico Group, LG, JET  to responsible for moving, 
Relocation, Installation , and Maintenance their machines.



MACHINE’S MANUFACTURER REFERENCES

• With skill and experience over 30  years of mechanical machineries,  VT Move    
VT Move and Service Company Limited  has been trusted by the oversea 
large machinery manufacturers such as SIMPAC, CHIN FONG, LIEN CHIEH, 
KOMATSU, AIDA, DANLY and SEYI to responsible for moving, setting up and 
Installation their new machinery to their clients in Thailand



HOME APPLIANCE & 
DISPLAY INDUSTRY REFERENCES

• With skill and experience over 30  years of mechanical machineries,  
VT Move    VT Move and Service Company Limited  has been trusted 
by  home appliance and display industries  such as Samsung, LG, 
Electrolux and Panasonic to responsible for moving, relocation, 
Installation  and Maintenance their machines.



OTHER MACHINERY INDUSTRY 
REFERENCES

• With skill and experience over 30  years of mechanical machineries,  
VT Move and Service Company Limited  has been trusted by  more 
than 500 industrial companies to responsible for Transportation, 
Relocation, Unloading, Unpacking, Installation and Maintenance their 
machines.



HIGH RESPONSIBILITY, SAFETY COMES FIRST

รบัผิดชอบต่องาน บรกิารปลอดภยั

THANK  YOU


