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เรามุ่งมั่นให้ลูกค้าได้สัมผสัประสบการณ์ทีย่อดเยี่ยมจากบริการของเรา 

กว่า 20 ปี ที่บริษทั สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเมนท์ จ  ากัด (Siam Administrative 
Management CO.,Ltd) หรือ SAMCO ไดต้ั้งข้ึนมาโดยมีเป้าหมายจะเป็นบริษทัคนไทยท่ีสามารถใหบ้ริการ
ดา้นการบริหารจดัการงานธุรการและงานดา้นอาคารและสถานท่ีในระดบัมาตรฐานสากล สามารถรองรับ
ขอ้ก าหนดขั้นสูง  และความตอ้งการขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารสถานท่ีทุกรูปแบบ  รวม
อีกทั้งมีความตั้งใจทุ่มเทท่ีจะพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้งไม่วา่ในดา้นวธีิการปฏิบติั, กรรมวิธี, การเลือกใชอุ้ปกรณ์
เคร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้, การร่วมพฒันาปลูกฝังความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมาตรฐานความ
เป็นอยู ่ ท  าใหเ้ราเป็นบริษทัแนวหนา้ท่ีใหบ้ริการในธุรกิจน้ี 
 

และหากวนัน้ีถา้องคก์รของท่านคิดถึงบริการท่ีเป็นมืออาชีพ และตอ้งการสนบัสนุนบริษทัคนไทย
ท่ีทุ่มเทมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างมาตรฐานการให้บริการท่ีไม่เป็นรองบริษทัต่างชาติ  ดงัเช่นองค์กรขนาดใหญ่เล็ก
ท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่งท่ีต่างใหค้วามไวว้างใจใชบ้ริการของเราเสมอมา  ท่านสามารถโทรติดต่อ 02 791 3000 
ต่อ 2005 เพื่อใหพ้นกังานท่ีปรึกษาเร่ืองการใหบ้ริการของเราเขา้พบท่านตามเวลาท่ีท่านสะดวกหรือ Email 
มาท่ี marketing@samco.co.th เพื่อท่ีเราจะด าเนินการนดัเพื่อเขา้น าเสนอรายละเอียดของบริการของเราต่อไป 

 
 

mailto:มาที่%20marketing@samco.co.th
http://samco.co.th/dev/index.php


 
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั  (Manned Guard) 

 
เจา้หนา้ท่ีสายตรวจ  (Patrol Officers) 



 
บริการท าความสะอาด   (Janitorial services) 
 

 
ผูจ้ดัการควบคุมพื้นท่ี  (Zone Manager) 



 
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัติดอาวธุ  (Armed Guards) 
 

 

 
บริการท าความสะอาดท่ีสูง (Cleaning at height) 
 
 

 
 



เกีย่วกบัเรา 

 
บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จ  ากัด (SAMCO)  ก่อตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 

พุทธศกัราช 2537  ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท  และภายหลังมีการเพิ่มทุนเป็น 120 ล้านบาท
โดยมีปณิธานและความมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการงานธุรการและงานดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสถานท่ี
อย่างครบวงจร   เพื่อตอบสนองความตอ้งการและให้การสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ  รวมถึง 
ธนาคารพาณิชย์,  อาคารส านักงานและที่พ ักอาศ ัยชั้ นน า ,  ห้างสรรพสินค้า ,  บ ริษ ัทห้าง ร้าน
และโรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม,โ รงพยาบาล, สถาบนัการศึกษาและสาธารณสถาน  เช่น สถานีรถไฟ
ใตดิ้น  หรือสนามบิน เป็นตน้ 

ปรัชญาท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานของการให้บริการของเราตั้งอยูบ่นคุณสมบติัอนัเป็นลกัษณะความเป็นไทย 
ท่ีประกอบดว้ยความซ่ือสัตย ์ ความเอาใจใส่  อธัยาศยัไมตรีมีมารยาท  ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมคือส่ิงท่ีเรายึดมั่น  และท่ีถือเป็นความมุ่งมั่นของพวกเราชาว SAMCO ทุกคนคือการ
ให้บริการที่พร้อมสรรพ  ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบรวดเร็ว  ตรงต่อเวลา  พิถีพ ิถนัทุกขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงาน  และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  ประกอบกบัความตั้งใจท่ีจะพฒันาคุณภาพในการให้บริการ
อยา่งต่อเน่ือง  รวมถึงการน าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดเขา้มาสร้างประสิทธิผลของงาน
ไดต้ามมาตรฐานสากลสูงสุด  และท าให้ลูกคา้ของเรามัน่ใจไดว้่า SAMCO จะเป็นผูรั้บภาระในงานธุรการ
และความเรียบร้อยของอาคารสถานท่ีมาดูแลแทนอย่างหมดห่วง  และสามารถมีเวลาไปพฒันาปรับปรุง
ในส่วนท่ีเป็นธุรกิจหลกัของตวัเองอยา่งเตม็ท่ี 

ปัจจุบนั SAMCO มีพนกังานกวา่ 8,000 คน  และมีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมทัว่ราชอาณาจกัร 
ดว้ยพนกังานคุณภาพ โดยมีบริการหลกัคือ 

1. บริหารระบบการจดัการเงินตราและขนส่งนิรภยั 
2. บริหารอาคารสถานท่ีและรักษาความสะอาด 
3. บริการเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
4. บริหารระบบความปลอดภยั 



 
 

 
วสัิยทัศน์และพนัธกจิ 
ค าขวญั 
สรรคส์ร้างงานธุรการ ดัง่งานศิลป์ 
พนัธกจิ 
บริหารธุรกิจบริการดว้ยคุณภาพเหนือความคาดหมาย  โดยวิธีการปฏิบติัและเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานสูง 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
วสัิยทศัน์ 
บริษทัคนไทยท่ีเป็นผูน้ าในธุรกิจบริการดา้นธุรการครบวงจรของประเทศ 
วตัถุประสงค์ 
1.   เป็นผูน้ าในการสร้างสรรคง์านบริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั 
2.   มุ่งเนน้การสร้างทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ ทั้งแก่ผูใ้ชบ้ริการ พนกังานและผูถื้อหุน้ 
3.   พฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4.   คน้ควา้และพฒันาเทคโนโลยเีพื่อใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ 
5.   ร่วมรับผดิชอบในการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 



I.) บริหารระบบการจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย 

 
 

จากประสบการณ์อนัยาวนานในการให้บริการแก่หลากหลายสถาบนัการเงินชั้นน า ท าให ้SAMCO 
ไดพ้ฒันาขีดความสามารถในการขนส่งเงินตราและทรัพยสิ์นมีค่าอยา่งต่อเน่ือง  ดว้ยอุปกรณ์อนัทนัสมยั  
ทั้งระบบคดันับ   บรรจุกล่องและปิดผนึก  โดยเฉพาะยานพาหนะนิรภยัท่ีออกแบบพิเศษ  ติดตั้งระบบ
ติดตามผ่านเทคโนโลยีการส่ือสารที่ฉับไว  ควบคุมด้วยบุคลากรที่ผ่านการเลือกสรร  และขั้นตอน
ตรวจสอบที่รัดกุมรอบคอบ  รวมถึงการรับประกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ท่านสามารถวางใจได้ว่า
ทรัพยสิ์นมีค่าของท่านจะถึงจุดหมายปลายทางอยา่งปลอดภยั  บริการต่างๆ ของเราประกอบดว้ย 

1. บริการขนส่งเงินสด ไปยงัสถานท่ีต่างๆ ตามความตอ้งการ 
2. บริการขนส่งทรัพยสิ์นอนัมีค่า 
3. บริการดูแลและซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของสถาบันการเงิน  

รวมถึงการเติมเงินและดูแลความสะอาด 
4. บริการคดัและนบัเหรียญ  รวมทั้งตรวจสอบและคดัแยกธนบตัรปลอม 

 



 
II.) บริหารอาคารสถานทีแ่ละรักษาความสะอาด  

 

 
 

บรรยากาศในการท างานท่ีดี  ยอ่มส่งผลถึงประสิทธิภาพในการท างานท่ีเพิ่มข้ึน SAMCO ตระหนกั
ในความส าคญัของความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  และความคงทนของอาคารสถานท่ี  จึงได้น า
เทคโนโลยีทั้งเคมีอุปกรณ์  เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั  รวมถึงบุคลากรท่ีพฒันาเฉพาะดา้นเขา้เสริมเพื่อแต่งเติม
ความมุ่งหมายนั้น  และเพื่อเสริมเกียรติแห่งอาคารสถานท่ี  อนัแสดงถึงศกัยภาพของผูเ้ป็นเจา้ของ 

 
จากประสบการณ์ในการดูแลรักษาอาคารและสถานท่ีชั้นน าของประเทศ  ประกอบกบัความช านาญ

ระดบัมืออาชีพ  SAMCO ไดจ้ดัให้บริการดา้นบริหารอาคารสถานท่ีและรักษาความสะอาด  โดยแบ่งเป็น
ประเภทหลกัๆ  ดงัน้ี 

1. บริการท าความสะอาดอาคารทุกขนาดแบบครบวงจร  รวมถึงการรักษาสภาพพื้นผิววสัดุ
ให้คงทนทั้งภายนอก  ภายใน 

2. บริการอุปกรณ์ส่วนควบท่ีจะตอ้งใช้เป็นกิจวตัร  เช่น  พรมเช็ดเทา้,  กระดาษช าระ,  สบู่เหลว,  
ถงัขยะ ฯลฯ 

3. บริการดูแลรักษาส่วนภายนอก  และไมป้ระดบัภายในอาคาร 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
III.) บริการเจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ในโลกของการแข่งขันปัจจุบัน  ต้นทุนด้านบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนเป็นส่ิงที่ต้อง

มีการจดัการเม่ือเทียบกบัประสิทธิภาพและปริมาณงานแลว้ ถือวา่สูงกวา่เกณฑเ์ฉล่ียหรือไม่ เพราะพนกังาน
ประจ านั้นมีอตัราค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเพิ่มข้ึนตามอายุงานนั่นเอง SAMCO สามารถเป็นทางเลือก
ใหก้บัลูกคา้ท่ีตอ้งการมีพนกังานในหน่วยงานดงัต่อไปน้ี 

1. พนักงานธุรการทัว่ไป  ท่ีมีความสามารถดา้นการพิมพ์  บนัทึกหรือกรอกขอ้มูล  สามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป จดัการเร่ืองทะเบียน,  จดัระเบียบเอกสาร  

2. พนกังานตอ้นรับ  แลกบตัร โตต้อบโทรศพัท,์  รับนดั  จดัระบบบนัทึกการเยีย่ม 
3. พนกังานเสริฟ ส าหรับการเตรียมหอ้งประชุมหรือรับแขก 
4. พนกังานขบัรถ 

 
 
 

 
 
 

 



IV.) บริหารระบบความปลอดภัย 

 
ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ท่ีจะปกป้องบุคคลและทรัพยสิ์น  คือปณิธานของพนกังาน SAMCO ทุกคน 

เรามุ่งป้องกนัไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ  อนัมิพึงประสงค์มากกว่าท่ีจะแกไ้ข  พนักงานทุกคนได้ผ่านการ
ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภยั  และเพิ่มทกัษะในด้านการดับเพลิง  ปฐมพยาบาล  และจราจร
จากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละดา้น  รวมถึงการพฒันาและสรรหาอุปกรณ์เคร่ืองมือเขา้เสริมประสิทธิภาพในทุกๆ ดา้น
อย่างสม ่า เสมอ  SAMCO ตระหนักถึงความจ า เป็นอย่างยิ่ง   จึงได้ปรับปรุงรูปแบบและบริการ
ให้มีประสิทธิภาพและทนัสมยั  ไดม้าตรฐานสากล  โดยแบ่งการบริการออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. บริการพนกังานรักษาความปลอดภยั 
2. บริการวางระบบรักษาความปลอดภยัส าหรับโครงการและอาคารสถานท่ีอยา่งครบวงจร  โดย

จดัเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญพร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  ในการตรวจจบัและตรวจสอบ
ความเรียบร้อย  ฝึกอบรมอคัคีภัย  และฝึกซ้อมหนีไฟ  รวมถึงการจัดระบบจราจรให้เกิด
ประสิทธิภาพอีกดว้ย 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


