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บร�ษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร ไพรส จำกัด (มหาชน) เปนบร�ษัท ฯ
สัญชาติ ไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ GPS Tracking อยางครบ
วงจรมายาวนานกวา 26 ป ปจจ�บนั บร�ษทั ฯ มีการขยายธุรกิจ
ออกไปทัง้ การพัฒนาโปรแกรมพ�เศษสำหรับการจัดการงาน
ขนสงการพัฒนาระบบแผนที่ Digital เพ�่อมาใชงานรวมกับ
อ�ปกรณ GPS การพัฒนา Mobile Application สำหรับ
ผู ใชงานในธุรกิจตาง ๆ รวมถึงการออกแบบ และพัฒนา
ระบบสงขอมูลแบบอัตโนมัติ หร�อที่เร�ยกวา IoT Solutions
ที่หลากหลายใหกับองคกรชั้นนำ และหนวยราชการตาง ๆ
เปนจำนวนมากทีผ่ า นมาบร�ษทั ฯ ไดรบั ความไววางใจดวยดี
จากผู ใชงานทั้งใน และตางประเทศ ทำใหเปนผู ใหบร�การ
GPS Tracking อันดับ 1 ของประเทศไทยมาตลอด ดวยทีม
งานกวา 400 ชีว�ต ของบร�ษัท ฯ พรอมที่จะเปนสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศโดยการสราง Smart Solutions ตาง ๆ
เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการทำงาน และสรางความทันสมัย
ใหธุรกิจ และหนวยงานตาง ๆ ในประเทศใหสามารถแขงขัน
และกาวทันนานาประเทศทัว่ โลกได

DTC Introduction

ว�สัยทัศน

บร�ษัทชั้นนำดานจ�พ�เอสแทรคกิ�ง และไอโอทีโซลูชั่น

พันธกิจ

• สินคาที่หลากหลาย และคุณภาพดี
• นวัตกรรมที่ทันสมัย ตอบสนองความตองการของลูกคา
• บร�การที่ดี กอใหเกิดความพ�งพอใจสูงสุด
• การขยายตลาด เพ�่อใหครอบคลุมอาเซียน
• ทีมงานที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง

คานิยมองคกร

ซื่อสัตย สามารถ สามัคคี มีว�นัย
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Smart Vending Machine
Monitoring System
Smart Eye Plus และระบบ ADAS Plus
ผาน Intercom

ADAS (Advanced Driver Assistant Systems)
และ DMS (Driver Monitoring System ) ระบบ

ผาน Intercom

ADAS (Advanced Driver Assistant Systems)
และ DMS (Driver Monitoring System ) ระบบ
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ทอีาจเกดิทบอีนาทจอเงกถดินบนนทองถนน

ตดิไดทงัตภดิายไดในทรงัถภาแยลใะนภราถยนแลอะกภราถยนอกรถ

หองโดยสหาอรงโดยสาร

รถทกุปรระถเภททกุทปตีรอะเงภกทาทรตีองการ

ทอีาจเกดิบนทองถนน

ตดิไดทงัภายในรถ และภายนอกรถ

หองโดยสาร

รถทกุประเภททตีองการ

=?
Auto Order System (AOS)

ทอีาจเกดิบนทองถนน
Vending Machine

หองโดยสาร

ตดิไดทงัภายในรถ และภายนอกรถ

Delivery Order

รถทกุประเภททีต่ องการ

SOFTWARE

แอปพลิเคชั่นตรวจเช็คสภาพรถ กอนออกเดินทาง
Pre-Trip Application

DTC Fleet Maintenance

แอปพลิเคชันทีช่ ว ยในการดูแลรักษากลุม รถของผูข นสง ตัวชวย
ในการแจงซอม แจงการตอสัญญา และตรวจสภาพความพรอมใชงาน
ของรถ เพ�ม� ความปลอดภัยในการขับข�่ ลดคาใชจา ยจากการซอมบำรุง
ยืดอายุการใชงานของยานพาหนะ ขอมูลถูกจัดเก็บไวใน Cloud มัน่ ใจ
ปลอดภัยขอมูลไมสูญหาย

Specifications

คุณสมบัติ Pre-Trip Application

ใชงานงายบนมือถือ มีการเก็บขอมูล ลดปญหาเอกสาร
ทั้งระบบ ANDRIOD สามารถเร�ยกดู หร�อขอมูลสูญหาย
และ IOS
ขอมูลยอนหลังได

มี Check List ทำให
ตรวจสภาพรถ
ไดอยางครอบคลุม
มากยิ�งข�้น

ลดการสิ�นเปลือง
ทรัพยากร
(เชน กระดาษ)

ตัวอยางการทำงานของระบบ Pre-Trip Application

DTC Fleet Maintenance

การตรวจสภาพรถ

การอนุมัติ

การแจงซอม

รายละเอียด
การตรวจสภาพ

ระบบติดตามการเดินทางของรถโดยสาร

DTCDTC
FleetBUS
Maintenance
LINE

DeeMap
DeeMap
Solution
Solution

ระบบที่พัฒนาเพ�่อยกระดับระบบคมนาคมขนสง โดยผูเดินทาง
สามารถทราบตำแหนง ระยะทางระยะเวลาในการเดินทางของรถโดยสาร
แบบ Real-time บนแผนที่ รวมทัง้ ระบบแสดงขอมูลทะเบียนของรถ
พนักงานขับรถ และความเร็ว รวมทัง้ สามารถเช็คเวลาการเขาจ�ด รับ-สง
ของแตละสถานีผา น Application ใหการวางแผนและการเดินทาง
เปนเร�่องงาย สอดคลองตอการสงเสร�มโลจ�สติกส ยกระดับเมือง
Specifications
ใหเปนเมืองทีข่ บั เคลือ่ นดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉร�ยะ เพ�อ่ รองรับ
กับการเติบโตทางเศรษฐกิจการทองเทีย่ ว และการเชือ่ มตอประตูของโลก
ไปยังพ�้นที่สําคัญตาง ๆ

Specifications
ทราบตำแหนง
ระบบแสดงขอมูล
ระยะทางเวลาในการ ทะเบียนของรถ พนักงาน
เดินทางของรถโดยสาร
ขับรถ และความเร็ว
แบบ Real-time

ชวยใหการวางแผน
เช็คเวลาการเขาจ�ด
และการเดินทาง
รับ-สง ของแตละสถานี
DTC Fleet Maintenance
เปนเร�่องงาย
ผาน Application

Transport Management Solution

Transport Management Solution

Business
Business
Activity
Activity
Management
Management
System
System
(BAMS)
(BAMS)

ALE

RT

Quotation
Quotation

ระบบยืนยันการรับ-สงสินคา ดวยลายเซนตและภาพถาย
Electronics Proved Of Delivery [EPOD]
แอปพลิเคชันสำหรับติดตามกิจกรรมและยืนยันงานขนสงสินคา
เปลี่ยนความซับซอนยุงยากใหงาย เพ�ยงปลายนิ�ว
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เชื่อมผูคนและนวัตกรรม
พัฒนาเมืองดวย Smart Technology
สรางโอกาส

เกิดการเชื่อมโยง
ของระบบคมนาคม

ในดานการทองเที่ยว และการเดินทาง
ชวยดึงดูดนักทองเที่ยว สรางความปลอดภัย และความมั่นใจ
ในการใชรถใชถนน รวมทั้งสรางรายไดในทางตรง
และทางออมใหแกภาครัฐ และประชาชน

สงเสร�มการอำนวยความสะดวกแกประชาชน
ดวยการเชื่อมโยงระบบตาง ๆ ของระบบขนสง
เขาไวดวยกัน อยางมีประสิทธิภาพ

สรางภาพลักษณที่ดี
ใหภาครัฐ

ประชาชนมีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น

ระบบที่ดีจะชวยใหประชาชนสามารถวางแผนการเดินทาง
อยางมีประสิทธิภาพ และใชเวลานอยที่สุด ทั้งยังมีสวนชวย
ใหประชาชนเขาถึงระบบขนสงงายยิ�งข�้น ยิ�งไปกวานั้นยังมีสวน
ชวยลดการเกิดอ�บัติเหตุ และการเสียชีว�ตจากการใชระบบขนสง
สาธารณะที่มีคุณภาพอีกดวย

ใหการบร�หารจัดการเมืองเปนไปอยางโปรงใส
มีประสิทธิภาพ และเพ��มการมีีสวนรวมของประชาชน
สามารถตรวจสอบได อำนวยความสะดวกแกประชาชน

ลดการเกิดมลภาวะ

ชวยสงเสร�มเมืองใหเปนมิตรตอสิ�งแวดลอม ไมวาจะเปน
การใชระบบพลังงานทดแทนในการเดินทาง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทำใหสามารถ
ลดปญหามลภาวะไดอยางยั่งยืน

Smart City Platform

ระบบแสดงขอมูลภาพรวมอ�ปกรณ IoT ตาง ๆ บนแผนที่ออนไลน รองรับไดทุกระบบ Smart Solutions
และสามารถเร�ยกดูขอมูลยอนหลังได ในหลากหลายรูปแบบตามตองการ เชน ขอมูลภาพ ขอมูลเชิงสถิติ
และขอมูลเสียงบันทึกการสนทนา เพ��มประสิทธิภาพในการบร�หารจัดการ
งาย จบ ครบ บนแพลตฟอรมเดียว
Smart
Water Management

CCTV System
Emergency System
Smart Water
Management

CCTV

Smart Sensor
Air Quality Monitoring

ลักษณะของการ

พัฒนา
เมืองอัจฉร�ยะ

7 ดาน
SMART

ENERGY
เปนเมืองทีม่ งุ เนนเพ�ม� ประสิทธิภาพการใชพลังงานของเมือง หร�อใช
พลังงานทางเลือกอันเปนพลังงานสะอาด (Renewable Energy)
เชน เชื้อเพลิงชีวมวลไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยน ไฟฟา และ
จากพลังงานอื่น ๆ เปนตน

SMART

MOBILITY
เปนเมืองที่มุงเนนเพ��มความสะดวก เพ��มประสิทธิภาพ เพ��มความ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนสง และเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม

SMART

ECONOMY

เปนเมืองทีม่ งุ เนนเพ�ม� ประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการดำเนิน
ธุรกิจ สรางใหเกิดความเชื่อมโยง และความรวมมือทางธุรกิจ และ
นำไปประยุกต ใชนวัตกรรมในการพัฒนาเพ�่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ
เชน เมืองเกษตรอัจฉร�ยะ เมืองทองเที่ยวอัจฉร�ยะ เปนตน

SMART

GOVERNANCE

เปนเมืองทีม่ งุ เนนพัฒนาระบบบร�การ เพ�อ่ ใหประชาชนเขาถึงบร�การ
ภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว เพ��มชองทางการมีสวนรวมของประชาชน
รวมถึงการเปดใหประชาชนเขาถึงขอมูล ทำใหเกิดความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได

SMART

ENVIRONMENT
เมื อ งที ่ ค ำนึ ง ถึ ง ผลกระทบที ่ ม ี ต  อ สิ � ง แวดล อ ม และสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยบร�หาร
จัดการอยางเปนระบบ เชนการจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ
การบร�หารจัดการของเสีย และการเฝาระวังภัยพ�บัติ ตลอดจน
เพ�ม� การมีสว นรวมของประชาชนในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ

SMART

PEOPLE
เปนเมืองที่มุงเนนพัฒนาพลเมืองใหมีความรู และสามารถประยุกต
ใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และการดำรงชีว�ต
สรางสภาพแวดลอมที่สงเสร�มความคิดสรางสรรค และการเร�ยนรู
นอกระบบ รวมถึงการสงเสร�มการอยูร ว มกันดวยความหลากหลาย
ทางสังคม

SMART

Living

การดำรงชีว�ตอัจฉร�ยะ เมืองที่มีการพัฒนาสิ�งอำนวยความสะดวก
โดยคำนึงถึงหลักอารยสถาปตย (Universal Design) ใหประชาชน
มีสุขภาพ และคุณภาพชีว�ตที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุข
ในการดำรงชีว�ต

Smart Parking
ระบบจอดรถอัจฉร�ยะ

Smart Billboard
LED Full Display
ปายจอ LED
โฆษณาประชาสัมพันธ

Smart Collection
ระบบจัดการคาธรรมเนียม
อัจฉร�ยะ
Smart Sensor
ระบบตรวจจับการทำงาน
ของอ�ปกรณ

CCTV System
กลองวงจรปดประมวลภาพ
เพ�่อปองกันอาชญากรรม

Smart Health Solution
ระบบชวยผูปวยติดเตียง

Smart Water Management
กลองวัดระดับน้ำ

Fire Alert Detector License Plate Recognition
Asset Tracking
ระบบตรวจจับ
กลองตรวจจับความรอน
อ�ปกรณตรวจสอบ
ปายทะเบียนรถ
ปองกันเพลิงไหม
และติดตามทรัพยสิน
DTC Bus Line
ระบบติดตามการเดินทาง
ของรถโดยสาร

Emergency
System
เสาแจงเหตุอัจฉร�ยะ
Smart Pole
เสาไฟอัจฉร�ยะ

Air Quality Monitoring
ระบบตรวจจับสภาพ
ภูมิอากาศ / วัดคาฝุน

Smart City App
แอปพลิเคชันเมืองอัจฉร�ยะ

SMART

ENVIRONMENT
Smart Water Management
ระบบบร�หารจัดการ การระบายน้ำ
ระบบบร�หารจัดการ การระบายน้ำ ระบบชวยแสดงระดับน้ำ เพ�อ่ สัง่ การเปด-ปด
การทำงานของประตูระบายน้ำหร�อเคร�่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ พรอมทั้งยัง
สามารถสังเกตการณ สภาพแวดลอมโดยรอบเคร�อ่ งสูบน้ำดวยระบบ CCTV
ควบคุมการทำงานระยะไกล ระบบสามารถจัดเก็บ และประมวลผลขอมูล
แสดงรายงานสถิติการทำงานของเคร�่องสูบน้ำเพ�่อชวยปองกัน และบรรเทา
การเกิดอ�ทกภัยไดทันที

Air Quality Monitoring
ระบบตรวจจับสภาพภูมิอากาศ / วัดคาฝุน
ระบบตรวจจับสภาพภูมอิ ากาศ โดยใชเทคโนโลยีในการว�เคราะห และชวย
สังเกตการณปจจัยทางอ�ตุนิยมว�ทยา ชวยใหมีขอมูลที่สังเกตการณ
เฝาระวัง และจัดเตร�ยมแนวทางในการรับมือกับภัยพ�บัติทางธรรมชาติ
ที่อาจเกิดข�้น อาทิ การเกิดมลพ�ษ ความหนาแนนของฝุนในอากาศที่
เกินกวามาตรฐาน เปนขอมูลใหแกประชาชน ในการวางแผนการดำเนิน
ชีว�ต ชวยใหนักทองเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได ขอมูลทาง
อ�ตุนิยมว�ทยาจะสามารถชวยเพ��มประสิทธิภาพทางการเกษตรภายใต
สภาพภู ม ิ อ ากาศที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป โดยปรั บ ใช ท รั พ ยากรที ่ ม ี อ ยู  ใ ห
สอดคลองกับสภาพพ�้นที่นั้น ๆ

Fire Alert Detector
กลองตรวจจับความรอนปองกันเพลิงไหม
ระบบตรวจจับอัคคีภัย หร�อระบบกลองที่ประกอบดวยเซ็นเซอรตรวจจับ
ความรอน และกลองบันทึกภาพระยะไกล ดวยเทคโนโลยี AI Positioning
ซึ่งจะทำการตรวจจับอ�ณหภูมิ และสภาพแวดลอมแบบ 360 องศา โดย
ขอมูลที่ ได จะถูกนำมาประมวลผลเพ�่อคนหาจ�ดที่มีอ�ณหภูมิสูงผิดปกติ
เมือ่ กลองทำการตรวจจับพ�น้ ที่ ทีเ่ กิดเหตุไฟไหมได ระบบจะทำการแจงเตือน
ใหกับทางศูนยหร�อผูที่ดูแลทราบแบบ Real-time พรอมตำแหนงที่เกิดเหตุ
ใหผูปฎิบัติงานมีขอมูลสำหรับวางแผน และเขาระงับเหตุไดโดยเร็วที่สุด

550
550

SMART

LIVING
DIGITAL
CITY

Emergency System
เสาแจงเหตุอัจฉร�ยะ
ระบบแจงเหตุอัจฉร�ยะ ถูกออกแบบมาเพ�่อใหงายตอการใชงาน เมื่อตองการ
ความชวยเหลือฉุกเฉิน ผูต อ งการความชวยเหลือ สามารถขอความชวยเหลือ
ไดโดยกดเพ�ยงปุม เดียวเจาหนาที่ ทีด่ แู ลสามารถเห็นภาพ และสนทนาสอบถาม
ขอมูลผูขอความชวยเหลือผานระบบ Intercom จากศูนยควบคุมไปยังจ�ด
ทีเ่ กิดเหตุได เมือ่ ทําการกดปุม เพ�อ่ ขอความชวยเหลือ จะมีไฟฉุกเฉินสวางข�น้
รอบเสา เพ�่อเปนจ�ดสังเกตสําหรับผูเขาชวยเหลือ และปองกันอันตราย
เหมาะสําหรับ สวนสาธารณะ ทางหลวง ชุมชน โรงเร�ยน โรงงานหร�อหนวยงาน
ที่ตองการ รักษาความปลอดภัย และปองกันภัย เปนตน

Smart Sensor
ระบบตรวจจับการทำงานของอ�ปกรณ
สามารถตรวจสอบการทำงานของอ�ปกรณ ไฟฟา เชน ไฟถนน เคร�่อง
สูบน้ำ เซนเซอรอ�ณหภูมิ/ความชื้น หร�อปุมกดฉุกเฉิน
สามารถตรวจสอบคาทีว่ ดั ได หร�อสถานการณเปด-ปดใชงานอ�ปกรณ
ผาน CT clamp เชน ชวยตรวจสอบระบบไฟ ถนนที่ชำรุด แจงเตือน
เคร�่องสูบน้ำทำงานผิดปกติ
สงขอมูลเพ�่อแจงเตือนวางแผนการซอมบำรุง รับมือกับเหตุฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดข�้น
รองรับการทำงานบนเคร�อขาย LoRaWAN ที่ยานความถี่ 923-925
MHz กำลังการสงสัญญาณไมนอ ยกวา 16 dBm ทำงานดวยแบตเตอร�่
ภายใน ซึ่งถูกออกแบบมาใหมีอายุการใชงานไมต่ำกวา 3 ป

CCTV System
กลองวงจรปดประมวลภาพ
เพ�่อปองกันอาชญากรรม
CCTV กลองวงจรปดพรอม Platform ที่ใชในการมอนิเตอร
ประมวลภาพตาง ๆ เพ�่อปองกันอาชญากรรม เหมาะสำหรับใช
ในการบร�หารงานสาธารณะตาง ๆ เชน งานจราจร งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย งานรักษาความสงบเร�ยบรอยในสังคม
ซึ่งสามารถนำขอมูลภาพ จากกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
จากหลายระบบใหมาแสดงผลอยูบ นระบบแสดงผลระบบเดียวกัน
เพ�่อชวยลดกระบวนการทำงาน และอำนวยความสะดวกใหกับ
ผู ใชงานระบบสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานภาพจาก
กลองไดแบบเร�ยลไทมบนระบบแสดงผล

SMART

LIVING
Smart Parking
ระบบจอดรถอัจฉร�ยะ
กลอง AI ที่จะตรวจจับ และเร�ยนรูวัตถุหร�อยานพาหนะ เพ�่อระบุวาชองจอด
เพ�ยงพอสำหรับรถคันอื่น ๆ เพ�่อลดความแออัด และอำนวยความสะดวก
เพ�ม� ความปลอดภัยในพ�น้ ทีล่ านจอดรถ ซึง่ สามารถประยุกตใชไดกบั จ�ดจอด
ขางทาง ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดผานจอแสดงผล เพ�่อใหผูใชรถเห็น
ภาพโดยรวมของจ�ดจอด ลดการเกิดปญหาการจราจรที่แออัด และยังเพ��ม
ความปลอดภัย สามารถตรวจสอบภาพจากกลองวงจรปดไดหากเกิดเหตุ
ไมคาดคิดข�น้ กับรถ รวมถึงการลดการปลอยมลพ�ษจากตัวรถ

Wifi / RFID
4G / 5G / LoRa

Smart
Lighting

ตั้งโปรแกรมการใชงาน
เปด-ปด และปรับ
ความสวางของไฟ
ไดอัตโนมัติ

CCTV

เพ�่อความปลอดภัย

ตัวกระจายสัญญาณ

Sensor

สอบถาม
ขอมูลเพ��มเติม

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

LED
Display

แสดงผล Real-time
สามารถแสดงสื่อโฆษณาตาง ๆ

Smart Health Solution
ระบบชวยผูปวยติดเตียง
ระบบที่ชวยใหผูปวยติดเตียงในชุมชน สามารถเขาถึงระบบ
สาธารณสุขไดงายข�้น ชวยใหผูบร�การสามารถเขาดูแลได
อยางทัว่ ถึง ผูด แู ลระบบสามารถดูพก� ดั ของผูป ว ยติดเตียง
ไดงาย ซึ่งทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากข�้น ลดเวลา
ในการจัดการเอกสารการวางแผนการของทรัพยากร
และลดคาใชจายที่ไมจำเปน

Smart Pole
เสาไฟอัจฉร�ยะ
เสาไฟอัจฉร�ยะ ทีถ่ กู ออกแบบมาใหทนั สมัย พรอมทัง้ ติดตัง้ ระบบไฟสองสวาง
และอ�ปกรณตาง ๆ ที่สรางความปลอดภัย เชื่อมตอ และรับสงขอมูลกับ
อ�ปกรณ อาทิ ระบบรับ-สงสัญญาณ Wi-Fi ระบบกลอง CCTV อ�ปกรณ
sensor ตรวจจับมลพ�ษ หร�อ PM 2.5 อ�ณหภูมิ และความชื้น พรอมทั้ง
ระบบแจ ง เหตุ ฉ ุ ก เฉิ น และจอ LED แสดงข อ มู ล ที ่ ช  ว ยประชาสั ม พั น ธ
เหตุตาง ๆ พรอมลำโพงประกาศแจงขาวสาร

SMART

GOVERNANCE
Smart Billboard LED Full Display
ปายจอ LED โฆษณาประชาสัมพันธ
สรางภาพลักษณ สรางความสัมพันธอนั ดีระหวางหนวยงานกับประชาชน
และองคกรธุรกิจกับลูกคา
สรางความนาเชือ่ ถือ และเพ�ม� ความภูมฐิ านใหแกหนวยงาน และองคกร
ธุรกิจ
สามารถปรับปรุงขอมูลที่ตองการแสดงผลไดทันที รวมถึงสามารถ
ตั้งเวลาเปด-ปดลวงหนาได
ลดปร�มาณการใชงานวัสดุสิ�นเปลือง ลดตนทุน ระยะเวลา และลด
กำลังคนในการบร�หารจัดการ
เพ��มชองทางการประชาสัมพันธ ไดอยางทั่วถึง และกวางขวาง

5

Smart City App
แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันสำหรับประชาชน สามารถเขาถึงการใหบร�การของหนวยงาน
ในดานตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธขอ มูลขาวสาร การรองเร�ยน รองทุกข
การใหบร�การตาง ๆ ของหนวยงาน การแสดงความคิดเห็น เปนตน เพ�อ่ เปน
การนำเทคโนโลยีเขามาชวยใหประชาชนเขาถึงการใหบร�การจัดการเปนไปได
อยางมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วมากยิ�งข�้น

Smart Collection
การจัดการคาธรรมเนียมอัจฉร�ยะ
ระบบสำรวจ และพัฒนาสำหรับบร�หารจัดการคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ
มูลฝอย คาธรรมเนียมตาง ๆ ในเขตพ�น้ ทีเ่ ทศบาล และองคการบร�หารสวน
ทองถิ�น โดยไดนำเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และเทคโนโลยี
Mobile Application ที่เขามาชวยในการบร�หารจัดการขอมูลผูเสียคา
ธรรมเนี ย ม และเพ� � ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบร� ห ารจั ด การด า นต า ง ๆ
เพ�่อเปนเคร�่องมือชวยในการจัดเก็บคาธรรมเนียม จัดเก็บขยะมูลฝอย
อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบาย “Thailand 4.0 ดาน
เศรษฐกิจ และสิง� แวดลอม”

SMART

MOBILITY

DTC BUS LINE

DTC Bus Line
ระบบติดตามการเดินทางของรถโดยสาร
ติดตามเสนทางการเดินรถโดยสาร ที่จะทําใหการเดินทางไมเปนเร�่องยาก
อีกตอไป ระบบจะแสดงเสนทางการเดินรถ ระยะเวลาในการเดินทางรวมถึง
ผูใชงานสามารถคนหาเสนทาง เลือกจ�ดจอดรถ ตารางการเดินรถ และรถ
ทีใ่ กลเคียงได

ทราบตำแหนง
ระบบแสดงขอมูล เช็คเวลาการเขาจ�ด ชวยใหการวางแผน
ระยะทางเวลาในการ ทะเบียนของรถ รับ-สง ของแตละสถานี และการเดินทาง
เดินทางของรถโดยสาร พนักงานขับรถ ผาน Application
เปนเร�่องงาย
แบบ Real-time
และความเร็ว

License Plate Recognition
ระบบตรวจจับปายทะเบียนรถ
ว�เคราะหภาพปายทะเบียนที่ ไดรับ เพ�่อแยกขอมูลที่เปนประโยชนจาก
ปายทะเบียน เชน ชนิดของปายทะเบียน, ขอมูลปายทะเบียน, สีของปาย
ทะเบียน, จังหวัดที่ระบุบนปายทะเบียน
นำขอมูลมาติดตาม และตรวจสอบเพ�่อตรวจจับผูกระทำความผิด
หร�อผูตองสงสัยเพ�่อคนหารถคันที่ตองการติดตามเปนพ�เศษ
รองรับการทำงานกับปายทะเบียนทุกชนิด นอกจากนัน้ สามารถทำงาน
รวมกับอ�ปกรณระบุตำแหนง และบันทึกพ�กดั ทีพ
่ บเห็นรถยนต
สามารถนำขอมูลมาเชื่อมโยงกับการเสียภาษีรถยนต ได
อานปายทะเบียน AEC

IoT Solutions พระราชพ�ธี (ตัวอยาง)
งานพระราชพ�ธี Bike อ�นไอรัก พ.ศ. 2561
ติดตั้ง ออกแบบGPS และแบตเตอร�่สำรองติดที่จักรยาน พรอมทั้งติดตั้ง
ชุดคอมพ�วเตอร 12 ชุด เพ�่อตรวจสอบความปลอดภัยและติดตามสถานะ
ขบวนตามเวลาจร�ง (Real-time) โดยแสดงตำแหนงในระบบแผนที่ดิจ�ทัล
งานพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 พ.ศ. 2562
ติดตั้ง GPS Tracking ใหกับพระราชยาน เพ�่อตรวจสอบความปลอดภัย
และติดตามเสนทาง สถานะขบวนตามเวลาจร�ง (Real-time) โดยแสดง
ตำแหนงในระบบแผนทีด่ จิ ท� ลั
งานพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พัฒนาระบบแผนที่ สรางเสนทางการเดินเร�อ และติดตั้งอ�ปกรณ GPS
Tracking ในเร�อพระราชพ�ธี เพ�่อควบคุมความเร็ว ระยะหาง ระหวางเร�อ
โดยเปนการทำงานรวมกับ DSI และกองทัพเร�อ

ระบบว�เคราะหเสนทางการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย โดยใชเทคโนโลยี GPS
และระบบแผนที่ GIS มาชวยในการ
บร�หารจัดการ และติดตามการจัด
เก็บขยะมูลฝอย โดยผูค วบคุมการ
ใชรถ จะสามารถว�เคราะหโดยมี
ขอมูลเชิงพ�้นที่ และเสนทางการ
เดินรถ ในแตละชวงเวลาการทำงาน
ทำใหสามารถวางแผน การจัดเก็บ
ที่เหมาะสมไมตกหลน ลดความ
ซ้ำซอน สรางความพอใจสูงสุดให
กับประชาชน

ระบบรับแจงเหตุอัจฉร�ยะ ได
พัฒนาข�้นเพ�่อรองรับนโยบาย
Thailand 4.0 ของรั ฐ บาล
เพ�ยง Download ระบบแจง
เหตุ อ ั จ ฉร� ย ะ ผ า น Mobile
Application ก็สามารถแจง
เหตุ ด  ว นต า ง ๆ ทั ้ ง รู ป ภาพ
หร�อคลิปว�ดีโอ พรอมคำบรรยาย และตำแหนงที่เกิดเหตุตรง
ไปยังหนวยงานตาง ๆ ในเขตเทศบาล เพ�่อขอความชวยเหลือ
ไดอยางทันทวงที

โครงการสำรวจ และพัฒนาระบบสำหรับบร�หาร
จัดการคาธรรมเนียม จัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต
พ�้นที่เทศบาล และองคการบร�หารสวนทองถิ�น
โดยนำเอาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร (GIS) และ
เทคโนโลยี Mobile Application เขามาชวยในการปรับปรุง
ขอมูลผูเสียคาธรรมเนียม และเพ��มประสิทธิภาพในการจัดการ
ดานตางๆ เพ�่อเปนเคร�่องมือชวยในการจัดเก็บคาธรรมเนียม
จัดเก็บขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
นโยบาย “Thailand 4.0 ดานเศรษฐกิจ-สิ�งแวดลอม”

ระบบ GPS Tracking สำหรับบร�หารจัดการรถสวนกลาง รถขยะ
รถดับเพลิง รถพยาบาล ติดตัง้ ใชงานจร�งแลวในหลายหนวยงาน
เชน กรุงเทพมหานคร, เทศบาลภูเก็ต, เทศบาลนนทบุร,� เทศบาล
นครอ�บลราชธานี, เทศบาลขอนแกน เปนตน

ระบบแจงเหตุอัจฉร�ยะ
เทศบาลตำบลแพรกษา ร�เร��ม โครงการ “Phraeksa Smart
SOS” โดยนำระบบแจงเหตุอัจฉร�ยะมาทดลองใช ในเทศบาล
ตำบลแพรกษา เพ�่ออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนแจง
เหตุดวน เหตุราย ขอรับความชวยเหลือ และสอบถามขอมูล
ตาง ๆ ของเทศบาลตำบลแพรกษาไดตลอด 24 ชั่วโมง
ขอมูลจาก : เทศบาลตำบลแพรกษา สมุทรปราการ

ระบบตาชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยอัจฉร�ยะ โดยใชเทคโนโลยี CCTV
และ RFID เพ�่อพัฒนาข�ดความสามารถในการบร�หารจัดการ
รถขนขยะมูลฝอย ชวยเพ��มประสิทธิภาพความแมนยำ และลด
เวลาในการทำงานของกระบวนการชั่งขยะมูลฝอย ทำใหสามารถ
บร�หารเวลาเก็บขยะของรถขนขยะมูลฝอยใหเปนไปตามที่กำหนด
และเพ��มประสิทธิภาพในการใหบร�การประชาชน
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