
DTC No.1 GPS & IoT Solutions
in Thailand

      บร�ษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร�ไพรส� จำกัด (มหาชน) เป�นอันดับหนึ่งในการขายสินค�า และบร�การด�าน
GPS Tracking และ IoT Solutions ซ่ึงให�บร�การในประเทศไทยต้ังแต�ป� 2539 จนถึงป�จจ�บัน บร�ษัทฯ ได�มี
การพัฒนา Smart City Solutions หลายรูปแบบสำหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น ซึ่ง Smart City
Solutions จะช�วยในการเพ��มประสิทธิภาพการทำงาน และสร�างภาพลักษณ�ที่ดีให�กับหน�วยงาน ในการ
นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาให�บร�การในพ�้นที่แก�ประชาชน



เชื่อมผู�คนและนวัตกรรม
พัฒนาเมืองด�วย Smart Technology

ในด�านการท�องเที่ยว และการเดินทาง
ช�วยดึงดูดนักท�องเที่ยว สร�างความปลอดภัย และความมั่นใจ

ในการใช�รถใช�ถนน รวมทั้งสร�างรายได�ในทางตรง
และทางอ�อมให�แก�ภาครัฐ และประชาชน

สร�างโอกาส

ส�งเสร�มการอำนวยความสะดวกแก�ประชาชน
ด�วยการเชื่อมโยงระบบต�าง ๆ ของระบบขนส�ง

เข�าไว�ด�วยกัน อย�างมีประสิทธิภาพ

เกิดการเชื่อมโยง
ของระบบคมนาคม

ให�การบร�หารจัดการเมืองเป�นไปอย�างโปร�งใส
มีประสิทธิภาพ และเพ��มการมีีส�วนร�วมของประชาชน

สามารถตรวจสอบได� อำนวยความสะดวกแก�ประชาชน

สร�างภาพลักษณ�ที่ดี
ให�ภาครัฐ 

ประชาชนมีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น

ช�วยส�งเสร�มเมืองให�เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม ไม�ว�าจะเป�น
การใช�ระบบพลังงานทดแทนในการเดินทาง

การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให�สามารถ
ลดป�ญหามลภาวะได�อย�างยั่งยืน

ลดการเกิดมลภาวะ

ระบบที่ดีจะช�วยให�ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทาง
อย�างมีประสิทธิภาพ และใช�เวลาน�อยที่สุด ทั้งยังมีส�วนช�วย

ให�ประชาชนเข�าถึงระบบขนส�งง�ายยิ�งข�้น ยิ�งไปกว�านั้นยังมีส�วน
ช�วยลดการเกิดอ�บัติเหตุ และการเสียชีว�ตจากการใช�ระบบขนส�ง

สาธารณะที่มีคุณภาพอีกด�วย

เพ��มมูลค�าในระบบเศรษฐกิจ
รองรับการเติบโตของงาน เพ��มอัตราการจ�างงาน

ส�งเสร�มรายได�ของประชาชน ให�ประชาชนมีความเป�นอยู�
ที่ดีข�้น มีรายได�ต�อหัวที่เพ��มมากข�้น

Smart City Platform
ระบบแสดงข�อมูลภาพรวมอ�ปกรณ� IoT ต�าง ๆ บนแผนที่ออนไลน� รองรับได�ทุกระบบ Smart Solutions
และสามารถเร�ยกดูข�อมูลย�อนหลังได�ในหลากหลายรูปแบบตามต�องการ เช�น ข�อมูลภาพ ข�อมูลเชิงสถิติ
และข�อมูลเสียงบันทึกการสนทนา เพ��มประสิทธิภาพในการบร�หารจัดการ

ง�าย จบ ครบ บนแพลตฟอร�มเดียว
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Smart Water
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เมืองอัจฉร�ยะ
พัฒนา
ลักษณะของการ

SMART
MOBILITY

SMART
GOVERNANCE

SMART
ENVIRONMENT

เป�นเมืองท่ีมุ�งเน�นเพ��มประสิทธิภาพการใช�พลังงานของเมือง หร�อใช�
พลังงานทางเลือกอันเป�นพลังงานสะอาด (Renewable Energy)
เช�น เชื ้อเพลิงชีวมวลไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยน ไฟฟ�า และ
จากพลังงานอื่น ๆ เป�นต�น

เมืองที ่คำนึงถึงผลกระทบที ่มีต�อสิ �งแวดล�อม และสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช�เทคโนโลยีเข�ามาช�วยบร�หาร
จัดการอย�างเป�นระบบ เช�นการจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ
การบร�หารจัดการของเสีย และการเฝ�าระวังภัยพ�บัติ ตลอดจน
เพ��มการมีส�วนร�วมของประชาชนในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ

เป�นเมืองที่มุ�งเน�นพัฒนาพลเมืองให�มีความรู� และสามารถประยุกต�
ใช�เทคโนโลยีให�เกิดประโยชน�ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และการดำรงชีว�ต
สร�างสภาพแวดล�อมที่ส�งเสร�มความคิดสร�างสรรค� และการเร�ยนรู�
นอกระบบ รวมถึงการส�งเสร�มการอยู�ร�วมกันด�วยความหลากหลาย
ทางสังคม

การดำรงชีว�ตอัจฉร�ยะ เมืองที่มีการพัฒนาสิ�งอำนวยความสะดวก
โดยคำนึงถึงหลักอารยสถาป�ตย� (Universal Design) ให�ประชาชน
มีสุขภาพ และคุณภาพชีว�ตที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุข
ในการดำรงชีว�ต

เป�นเมืองท่ีมุ�งเน�นพัฒนาระบบบร�การ เพ�อ่ให�ประชาชนเข�าถึงบร�การ
ภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว เพ��มช�องทางการมีส�วนร�วมของประชาชน
รวมถึงการเป�ดให�ประชาชนเข�าถึงข�อมูล ทำให�เกิดความโปร�งใส
สามารถตรวจสอบได�

เป�นเมืองท่ีมุ�งเน�นเพ��มประสิทธิภาพ และความคล�องตัวในการดำเนิน
ธุรกิจ สร�างให�เกิดความเชื่อมโยง และความร�วมมือทางธุรกิจ และ
นำไปประยุกต�ใช�นวัตกรรมในการพัฒนาเพ�่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ
เช�น เมืองเกษตรอัจฉร�ยะ เมืองท�องเที่ยวอัจฉร�ยะ เป�นต�น

เป�นเมืองที่มุ�งเน�นเพ��มความสะดวก เพ��มประสิทธิภาพ เพ��มความ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนส�ง และเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

SMART
Living

SMART
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SMART
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SMART
PEOPLE

7 ด�าน



Smart Sensor
ระบบตรวจจับการทำงาน

ของอ�ปกรณ� 

Smart Parking
ระบบจอดรถอัจฉร�ยะ

Smart Health Solution
ระบบช�วยผู�ป�วยติดเตียง

CCTV System
กล�องวงจรป�ดประมวลภาพ
เพ�่อป�องกันอาชญากรรม

Smart Water Management
กล�องวัดระดับน้ำ

Smart Collection
ระบบจัดการค�าธรรมเนียม

อัจฉร�ยะ

Smart Billboard
LED Full Display

ป�ายจอ LED
โฆษณาประชาสัมพันธ�



DTC Bus Line
ระบบติดตามการเดินทาง

ของรถโดยสาร

Smart Pole
เสาไฟอัจฉร�ยะ 

Smart City App
แอปพลิเคชันเมืองอัจฉร�ยะ

Air Quality Monitoring
ระบบตรวจจับสภาพ

ภูมิอากาศ / วัดค�าฝุ�น 

Fire Alert Detector
กล�องตรวจจับความร�อน

ป�องกันเพลิงไหม�

License Plate Recognition
ระบบตรวจจับ
ป�ายทะเบียนรถ

Emergency
System

เสาแจ�งเหตุอัจฉร�ยะ

Asset Tracking
อ�ปกรณ�ตรวจสอบ

และติดตามทรัพย�สิน



550
550

Air Quality Monitoring
ระบบตรวจจับสภาพภูมิอากาศ / วัดค�าฝุ�น 
ระบบตรวจจับสภาพภูมิอากาศ โดยใช�เทคโนโลยีในการว�เคราะห� และช�วย
สังเกตการณ�ป�จจัยทางอ�ตุนิยมว�ทยา ช�วยให�มีข�อมูลที่สังเกตการณ�
เฝ�าระวัง และจัดเตร�ยมแนวทางในการรับมือกับภัยพ�บัติทางธรรมชาติ
ที่อาจเกิดข�้น อาทิ การเกิดมลพ�ษ ความหนาแน�นของฝุ�นในอากาศที่
เกินกว�ามาตรฐาน เป�นข�อมูลให�แก�ประชาชน ในการวางแผนการดำเนิน
ชีว�ต ช�วยให�นักท�องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได� ข�อมูลทาง
อ�ตุนิยมว�ทยาจะสามารถช�วยเพ��มประสิทธิภาพทางการเกษตรภายใต�
สภาพภูมิอากาศที ่เปลี ่ยนแปลงไป โดยปรับใช�ทรัพยากรที ่มีอยู �ให�
สอดคล�องกับสภาพพ�้นที่นั้น ๆ 

Fire Alert Detector
กล�องตรวจจับความร�อนป�องกันเพลิงไหม�
ระบบตรวจจับอัคคีภัย หร�อระบบกล�องที่ประกอบด�วยเซ็นเซอร�ตรวจจับ
ความร�อน และกล�องบันทึกภาพระยะไกล ด�วยเทคโนโลยี AI Positioning
ซึ่งจะทำการตรวจจับอ�ณหภูมิ และสภาพแวดล�อมแบบ 360 องศา โดย
ข�อมูลที่ได� จะถูกนำมาประมวลผลเพ�่อค�นหาจ�ดที่มีอ�ณหภูมิสูงผิดปกติ
เม่ือกล�องทำการตรวจจับพ�น้ท่ี ท่ีเกิดเหตุไฟไหม�ได� ระบบจะทำการแจ�งเตือน
ให�กับทางศูนย�หร�อผู�ที่ดูแลทราบแบบ Real-time พร�อมตำแหน�งที่เกิดเหตุ
ให�ผู�ปฏิบัติงานมีข�อมูลสำหรับวางแผน และเข�าระงับเหตุได�โดยเร็วที่สุด

Smart Water Management
ระบบบร�หารจัดการ การระบายน้ำ
ระบบบร�หารจัดการ การระบายน้ำ ระบบช�วยแสดงระดับน้ำ เพ�อ่ส่ังการเป�ด-ป�ด
การทำงานของประตูระบายน้ำหร�อเคร�่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ พร�อมทั้งยัง
สามารถสังเกตการณ� สภาพแวดล�อมโดยรอบเคร�อ่งสูบน้ำด�วยระบบ CCTV
ควบคุมการทำงานระยะไกล ระบบสามารถจัดเก็บ และประมวลผลข�อมูล
แสดงรายงานสถิติการทำงานของเคร�่องสูบน้ำเพ�่อช�วยป�องกัน และบรรเทา
การเกิดอ�ทกภัยได�ทันที 

SMART
ENVIRONMENT



CCTV System
กล�องวงจรป�ดประมวลภาพ
เพ�่อป�องกันอาชญากรรม
CCTV กล�องวงจรป�ดพร�อม Platform ที่ใช�ในการมอนิเตอร�
ประมวลภาพต�าง ๆ เพ�่อป�องกันอาชญากรรม เหมาะสำหรับใช�
ในการบร�หารงานสาธารณะต�าง ๆ เช�น งานจราจร งานป�องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย  งานรักษาความสงบเร�ยบร�อยในสังคม
ซึ่งสามารถนำข�อมูลภาพ จากกล�องโทรทัศน�วงจรป�ด (CCTV)
จากหลายระบบให�มาแสดงผลอยู�บนระบบแสดงผลระบบเดียวกัน
เพ�่อช�วยลดกระบวนการทำงาน และอำนวยความสะดวกให�กับ
ผู�ใช�งานระบบสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานภาพจาก
กล�องได�แบบเร�ยลไทม�บนระบบแสดงผล 

Smart Sensor
ระบบตรวจจับการทำงานของอ�ปกรณ� 

สามารถตรวจสอบการทำงานของอ�ปกรณ�ไฟฟ�า เช�น ไฟถนน เคร�่อง
สูบน้ำ เซนเซอร�อ�ณหภูมิ/ความชื้น หร�อปุ�มกดฉุกเฉิน

สามารถตรวจสอบค�าท่ีวัดได� หร�อสถานการณ�เป�ด-ป�ดใช�งานอ�ปกรณ�
ผ�าน CT clamp เช�น ช�วยตรวจสอบระบบไฟ ถนนที่ชำรุด แจ�งเตือน
เคร�่องสูบน้ำทำงานผิดปกติ

ส�งข�อมูลเพ�่อแจ�งเตือนวางแผนการซ�อมบำรุง รับมือกับเหตุฉุกเฉิน

ที่อาจเกิดข�้น

รองรับการทำงานบนเคร�อข�าย LoRaWAN ที่ย�านความถี่ 923-925
MHz กำลังการส�งสัญญาณไม�น�อยกว�า 16 dBm ทำงานด�วยแบตเตอร�่
ภายใน ซึ่งถูกออกแบบมาให�มีอายุการใช�งานไม�ต่ำกว�า 3 ป� 

Emergency System
เสาแจ�งเหตุอัจฉร�ยะ
ระบบแจ�งเหตุอัจฉร�ยะ ถูกออกแบบมาเพ�่อให�ง�ายต�อการใช�งาน เมื่อต�องการ
ความช�วยเหลือฉุกเฉิน ผู�ต�องการความช�วยเหลือ สามารถขอความช�วยเหลือ
ได�โดยกดเพ�ยงปุ�มเดียวเจ�าหน�าท่ี ท่ีดูแลสามารถเห็นภาพ และสนทนาสอบถาม
ข�อมูลผู�ขอความช�วยเหลือผ�านระบบ Intercom จากศูนย�ควบคุมไปยังจ�ด
ท่ีเกิดเหตุได� เม่ือทําการกดปุ�มเพ�อ่ขอความช�วยเหลือ จะมีไฟฉุกเฉินสว�างข�น้
รอบเสา เพ�่อเป�นจ�ดสังเกตสําหรับผู�เข�าช�วยเหลือ และป�องกันอันตราย 
เหมาะสําหรับ สวนสาธารณะ ทางหลวง ชุมชน โรงเร�ยน โรงงานหร�อหน�วยงาน
ที่ต�องการ รักษาความปลอดภัย และป�องกันภัย เป�นต�น

DIGITAL
C I T Y

SMART
LIVING



Smart Parking
ระบบจอดรถอัจฉร�ยะ

กล�อง AI ที่จะตรวจจับ และเร�ยนรู�วัตถุหร�อยานพาหนะ เพ�่อระบุว�าช�องจอด
เพ�ยงพอสำหรับรถคันอื่น ๆ เพ�่อลดความแออัด และอำนวยความสะดวก
เพ��มความปลอดภัยในพ�น้ท่ีลานจอดรถ ซ่ึงสามารถประยุกต�ใช�ได�กับจ�ดจอด
ข�างทาง ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดผ�านจอแสดงผล เพ�่อให�ผู�ใช�รถเห็น
ภาพโดยรวมของจ�ดจอด ลดการเกิดป�ญหาการจราจรที่แออัด และยังเพ��ม
ความปลอดภัย สามารถตรวจสอบภาพจากกล�องวงจรป�ดได�หากเกิดเหตุ
ไม�คาดคิดข�น้กับรถ รวมถึงการลดการปล�อยมลพ�ษจากตัวรถ

Smart Pole
เสาไฟอัจฉร�ยะ

เสาไฟอัจฉร�ยะ ท่ีถูกออกแบบมาให�ทันสมัย พร�อมท้ังติดต้ังระบบไฟส�องสว�าง
และอ�ปกรณ�ต�าง ๆ ที่สร�างความปลอดภัย เชื่อมต�อ และรับส�งข�อมูลกับ
อ�ปกรณ� อาทิ ระบบรับ-ส�งสัญญาณ Wi-Fi ระบบกล�อง CCTV อ�ปกรณ�
sensor ตรวจจับมลพ�ษ หร�อ PM 2.5 อ�ณหภูมิ และความชื้น พร�อมทั้ง
ระบบแจ�งเหตุฉุกเฉิน และจอ LED แสดงข�อมูล ที ่ช�วยประชาสัมพันธ�
เหตุต�าง ๆ พร�อมลำโพงประกาศแจ�งข�าวสาร

Smart Health Solution
ระบบช�วยผู�ป�วยติดเตียง

ระบบที่ช�วยให�ผู�ป�วยติดเตียงในชุมชน สามารถเข�าถึงระบบ
สาธารณสุขได�ง�ายข�้น ช�วยให�ผู�บร�การสามารถเข�าดูแลได�
อย�างท่ัวถึง ผู�ดูแลระบบสามารถดูพ�กัดของผู�ป�วยติดเตียง
ได�ง�าย ซึ่งทำให�การทำงานมีประสิทธิภาพมากข�้น ลดเวลา
ในการจัดการเอกสารการวางแผนการของทรัพยากร
และลดค�าใช�จ�ายที่ไม�จำเป�น

SMART
LIVING

Wifi  /  RFID
4G  /  5G  /  LoRa

Sensor

ตัวกระจายสัญญาณ

ตรวจสภาพอากาศและอ�ณหภูมิ,
เสียง, ความชื้น, PM 2.5,
ความเร็วลม, ทิศทางลม,
ความกดอากาศ

LED
Display
แสดงผล Real-time
สามารถแสดงสื่อโฆษณาต�าง ๆ

Smart
Lighting

ตั้งโปรแกรมการใช�งาน
เป�ด-ป�ด และปรับ

ความสว�างของไฟ
ได�อัตโนมัติ

CCTV
เพ�่อความปลอดภัย

สอบถาม
ข�อมูลเพ��มเติม



ระบบสำรวจ และพัฒนาสำหรับบร�หารจัดการค�าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ
มูลฝอย ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ  ในเขตพ�น้ท่ีเทศบาล และองค�การบร�หารส�วน
ท�องถิ�น โดยได�นำเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� (GIS) และเทคโนโลยี
Mobile Application ที่เข�ามาช�วยในการบร�หารจัดการข�อมูลผู�เสียค�า
ธรรมเนียม และเพ� �มประสิทธิภาพในการบร�หารจัดการด�านต�าง ๆ
เพ�่อเป�นเคร�่องมือช�วยในการจัดเก็บค�าธรรมเนียม จัดเก็บขยะมูลฝอย
อย�างมีประสิทธิภาพ และสอดคล�องกับนโยบาย “Thailand 4.0 ด�าน
เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล�อม”

Smart Collection
การจัดการค�าธรรมเนียมอัจฉร�ยะ

Smart City App
แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันสำหรับประชาชน สามารถเข�าถึงการให�บร�การของหน�วยงาน
ในด�านต�าง ๆ เช�น การประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสาร การร�องเร�ยน ร�องทุกข�
การให�บร�การต�าง ๆ ของหน�วยงาน การแสดงความคิดเห็น เป�นต�น เพ�อ่เป�น
การนำเทคโนโลยีเข�ามาช�วยให�ประชาชนเข�าถึงการให�บร�การจัดการเป�นไปได�
อย�างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วมากยิ�งข�้น

5

Smart Billboard LED Full Display
ป�ายจอ LED โฆษณาประชาสัมพันธ�

สร�างภาพลักษณ� สร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�างหน�วยงานกับประชาชน
และองค�กรธุรกิจกับลูกค�า

สร�างความน�าเช่ือถือ และเพ��มความภูมิฐานให�แก�หน�วยงาน และองค�กร
ธุรกิจ

สามารถปรับปรุงข�อมูลที่ต�องการแสดงผลได�ทันที รวมถึงสามารถ
ตั้งเวลาเป�ด-ป�ดล�วงหน�าได�
ลดปร�มาณการใช�งานวัสดุสิ �นเปลือง ลดต�นทุน ระยะเวลา และลด
กำลังคนในการบร�หารจัดการ
เพ��มช�องทางการประชาสัมพันธ�ได�อย�างทั่วถึง และกว�างขวาง

SMART
GOVERNANCE



Iot Solutions พระราชพ�ธี (ตัวอย�าง) 
งานพระราชพ�ธี Bike อ��นไอรัก พ.ศ. 2561 
ติดตั้ง ออกแบบGPS และแบตเตอร�่สำรองติดที่จักรยาน พร�อมทั้งติดตั้ง
ชุดคอมพ�วเตอร� 12 ชุด เพ�่อตรวจสอบความปลอดภัยและติดตามสถานะ
ขบวนตามเวลาจร�ง (Real-time) โดยแสดงตำแหน�งในระบบแผนที่ดิจ�ทัล

งานพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10  พ.ศ. 2562
ติดตั้ง GPS Tracking ให�กับพระราชยาน เพ�่อตรวจสอบความปลอดภัย
และติดตามเส�นทาง สถานะขบวนตามเวลาจร�ง (Real-time) โดยแสดง
ตำแหน�งในระบบแผนท่ีดิจ�ทัล

งานพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พัฒนาระบบแผนที่ สร�างเส�นทางการเดินเร�อ และติดตั้งอ�ปกรณ� GPS
Tracking ในเร�อพระราชพ�ธี เพ�่อควบคุมความเร็ว ระยะห�าง ระหว�างเร�อ
โดยเป�นการทำงานร�วมกับ DSI และกองทัพเร�อ

DTC Bus Line
ระบบติดตามการเดินทางของรถโดยสาร
ติดตามเส�นทางการเดินรถโดยสาร ที่จะทําให�การเดินทางไม�เป�นเร�่องยาก
อีกต�อไป ระบบจะแสดงเส�นทางการเดินรถ ระยะเวลาในการเดินทางรวมถึง
ผู�ใช�งานสามารถค�นหาเส�นทาง เลือกจ�ดจอดรถ ตารางการเดินรถ และรถ
ท่ีใกล�เคียงได�

ช�วยให�การวางแผน
และการเดินทาง

เป�นเร�่องง�าย

เช็คเวลาการเข�าจ�ด
รับ-ส�ง ของแต�ละสถานี

ผ�าน Application  

ทราบตำแหน�ง
ระยะทางเวลาในการ

เดินทางของรถโดยสาร
แบบ Real-time 

ระบบแสดงข�อมูล
ทะเบียนของรถ
พนักงานขับรถ
และความเร็ว

DTC BUS LINE

License Plate Recognition
ระบบตรวจจับป�ายทะเบียนรถ

ว�เคราะห�ภาพป�ายทะเบียนที่ ได�รับ เพ�่อแยกข�อมูลที่เป�นประโยชน�จาก
ป�ายทะเบียน เช�น ชนิดของป�ายทะเบียน, ข�อมูลป�ายทะเบียน, สีของป�าย
ทะเบียน, จังหวัดที่ระบุบนป�ายทะเบียน

นำข�อมูลมาติดตาม และตรวจสอบเพ�่อตรวจจับผู�กระทำความผิด
หร�อผู�ต�องสงสัยเพ�่อค�นหารถคันที่ต�องการติดตามเป�นพ�เศษ

รองรับการทำงานกับป�ายทะเบียนทุกชนิด นอกจากน้ันสามารถทำงาน
ร�วมกับอ�ปกรณ�ระบุตำแหน�ง และบันทึกพ�กัดท่ีพบเห็นรถยนต� 

สามารถนำข�อมูลมาเชื่อมโยงกับการเสียภาษีรถยนต�ได�

อ�านป�ายทะเบียน AEC

SMART
MOBILITY



เทศบาลตำบลแพรกษา ร�เร��ม โครงการ “Phraeksa Smart
SOS” โดยนำระบบแจ�งเหตุอัจฉร�ยะมาทดลองใช�ในเทศบาล
ตำบลแพรกษา เพ�่ออำนวยความสะดวกให�แก�ประชาชนแจ�ง
เหตุด�วน เหตุร�าย ขอรับความช�วยเหลือ และสอบถามข�อมูล
ต�าง ๆ ของเทศบาลตำบลแพรกษาได�ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบ GPS Tracking สำหรับบร�หารจัดการรถส�วนกลาง รถขยะ
รถดับเพลิง รถพยาบาล ติดต้ังใช�งานจร�งแล�วในหลายหน�วยงาน
เช�น กรุงเทพมหานคร, เทศบาลภูเก็ต, เทศบาลนนทบุร�, เทศบาล
นครอ�บลราชธานี, เทศบาลขอนแก�น เป�นต�น

ระบบตาชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยอัจฉร�ยะ โดยใช�เทคโนโลยี CCTV
และ RFID เพ�่อพัฒนาข�ดความสามารถในการบร�หารจัดการ
รถขนขยะมูลฝอย ช�วยเพ��มประสิทธิภาพความแม�นยำ และลด
เวลาในการทำงานของกระบวนการชั่งขยะมูลฝอย ทำให�สามารถ
บร�หารเวลาเก็บขยะของรถขนขยะมูลฝอยให�เป�นไปตามที่กำหนด
และเพ��มประสิทธิภาพในการให�บร�การประชาชน

หร�อคลิปว�ดีโอ พร�อมคำบรรยาย และตำแหน�งที่เกิดเหตุตรง
ไปยังหน�วยงานต�าง ๆ ในเขตเทศบาล เพ�่อขอความช�วยเหลือ
ได�อย�างทันท�วงที

                     โครงการสำรวจ และพัฒนาระบบสำหรับบร�หาร
                     จัดการค�าธรรมเนียม จัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต
                   พ�้นที่เทศบาล และองค�การบร�หารส�วนท�องถิ�น
                     โดยนำเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� (GIS) และ
เทคโนโลยี Mobile Application เข�ามาช�วยในการปรับปรุง
ข�อมูลผู�เสียค�าธรรมเนียม และเพ��มประสิทธิภาพในการจัดการ
ด�านต�างๆ เพ�่อเป�นเคร�่องมือช�วยในการจัดเก็บค�าธรรมเนียม
จัดเก็บขยะมูลฝอยอย�างมีประสิทธิภาพ และสอดคล�องกับ
นโยบาย “Thailand 4.0 ด�านเศรษฐกิจ-สิ�งแวดล�อม”

ระบบรับแจ�งเหตุอัจฉร�ยะ ได�
พัฒนาข�้นเพ�่อรองรับนโยบาย
Thailand 4.0 ของรัฐบาล
เพ�ยง Download ระบบแจ�ง
เหตุอ ัจฉร�ยะ ผ�าน Mobile
Application ก็สามารถแจ�ง
เหตุด�วนต�าง ๆ ทั ้งร ูปภาพ

ระบบว�เคราะห�เส�นทางการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย โดยใช�เทคโนโลยี GPS
และระบบแผนท่ี GIS มาช�วยในการ
บร�หารจัดการ และติดตามการจัด
เก็บขยะมูลฝอย โดยผู�ควบคุมการ
ใช�รถ จะสามารถว�เคราะห�โดยมี
ข�อมูลเชิงพ�้นที่ และเส�นทางการ
เดินรถ ในแต�ละช�วงเวลาการทำงาน
ทำให�สามารถวางแผน การจัดเก็บ
ที ่เหมาะสมไม�ตกหล�น ลดความ
ซ้ำซ�อน สร�างความพอใจสูงสุดให�
กับประชาชน

ระบบแจ�งเหตุอัจฉร�ยะ

ข�อมูลจาก : เทศบาลตำบลแพรกษา สมุทรปราการ



Fax : 02-744-7667

Email : info@dtc.co.th

Website : www.dtc.co.th 

Facebook : DTCGPSiot

@dtcgps_iot

เป�นอันดับ 1 ในไทย 
ด�านระบบติดตามรถ

(GPS Tracking)

ผู�ใช�งานกว�า
12,000 องค�กร

ผู�เชี่ยวชาญด�านขนส�ง
ที่ช�วยพัฒนาธุรกิจ

ทีมงานมืออาชีพ
กว�า 400 คน

ทีมว�จัย และพัฒนา 
กว�า 100 คน

มีทีมงานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�

Call Center 1176 
ตลอด 24 ชม.

Onsite-Services 
กว�า 20 สาขา

ร�วมทุนกับ บร�ษัท ยาซากิ 
พัฒนา และผลิตจ�พ�เอส

เหตุผลที่องค�กรชั้นนำ
เลือกใช� ดี.ที.ซี.

บร�ษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร�ไพรส� จำกัด (มหาชน)
63 ซอยสุข�มว�ท 68 ถนนสุข�มว�ท แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ให�บร�การแบบครบวงจร
ด�วยทีมงานมืออาชีพ

•  ทีมว�จัย และพัฒนาฮาร�ดแวร�
    ซอฟต�แวร�

•  ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
    ภูมิศาสตร�

•  ทีมงานบร�การหลังการขาย

•  ลูกค�าสัมพันธ� ที ่ ให�บร�การ
    ตลอด 24 ชม.

•  ช�องทางจัดจำหน�ายท่ัวประเทศ

•  ทีมดูแลระบบเคร�อข�าย


