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“Professional
Audio Visual Lighting Acoustics & Interior decoration



บริษัทของเรา

บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จ ากัด ก่อตั้ง

ขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ประกอบธุรกิจด้านรับเหมาติดตั้งระบบ

โสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพ อะคูสติกส์ และงานตกแต่ง

ภ าย ใ น  พ ร้ อม ท้ั ง ง านบ า รุ ง รั กษ าแล ะปฏิ บั ติ ก า รร ะบบ

โสตทัศนูปกรณ์ (Audio visual Maintenance Agreement & 

Audio visual Operation) 

แข็งแกร่งด้วยนโยบายของการบริหารโครงการท่ีโดดเด่น

ในระดับสากล (World Class) 4 ด้าน 

• ทีมบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง ท้ังสถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค 

ท่ีมีความชานาญเฉพาะด้าน ท้ังศาสตร์และศิลป์ในระดับ 

สากล (World Class)

• เคร่ืองมือวัดค่ามาตรฐานวิศวกรรมระบบโสตทัศนูปกรณ์   

แสง เสียง ภาพ อะคูสติก ในระดับสากล (World Class)

• ระบบการจัดการด้านคุณภาพของงานและระยะเวลาในการ

ก่อสร้างเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเสียเวลาท าให้ทุก

โครงการสามารถส่งมอบได้ตามเป้าหมายท้ังด้านคุณภาพ

และก าหนดการของโครงการ

• การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและชีวอนามัยตามท่ี

กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด มีผลงานโครงการระดับ

อาคารเขียว ระดับ TGBI, LEED ท่ีเป็นมาตรฐานอาคารเขียว

ของ USGBC ซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับสากล (World Class)
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STANDARD

มาตรฐานและความปลอดภัย

เพ่ือให้ทุกโครงการบรรลุเป้าหมายตามความ

ต้องการของลูกค้าการวางแผนงานไว้อย่างเป็น

ระบบและทวนสอบได้คือหลักหลักปฏิบัติของเรา 

โดยยึดมั่นในหลักมาตรฐานทางวิศวกรรมและการ

จัดการความปลอดภัยและชี วอนามัยตามที่

กฎหมายก าหนด 

เหนือส่ิงอ่ืนใด เรามีระบบงานที่สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดของมาตรฐานการก่อสร้างอาคารเขียว 

ในระดับสากล (LEED Green Building) เป็นอีก

หนึ่งความเชื่อมั่น ที่ท่านสามารถวางใจได้ตลอดการ

ด าเนินงานโครงการของท่าน



มาตรฐาน
เพ่ือให้เชื่อม่ันในประสิทธิภาพของผลงานท่ีส่งมอบให้ลูกค้า ทุกการส่งมอบของเราจึง

เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

เรา..มีความมุ่งม่ันในการวางระบบการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดย

การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน เพ่ือให้ทุกโครงการมีมาตรฐาน

ทางวิศวกรรม อันเป็นค าตอบด้านประสิทธิผลของผลงานด้วยการควบคุมกระบวนการท างานท่ี

ประกอบด้วย

จัดการความปลอดภัยและชีวอนามัย

นอกจากคุณภาพและมาตนฐานของผลงานท่ีส่ง

มอบให้ลูกค้าแล้ว เรายังให้ความส าคัญเร่ืองความปลอดภัย

และชีวอนามัยในการท างานเป็นอีกหน่ึงในความรับผิดชอบ

ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมงานทุกภาคส่วนและบุคลากร

ของเรา โดยปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและ

สุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เช่น

• การประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทางาน

• การจัดการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทางาน

• การอบรมและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในแต่

ละระดับ

• การจัดการความปลอดภัยในการทางานบนท่ีสูง

• การสุ่มตรวจสอบสารเสพติดในหน่วยงานเป็นระยะ

นอกจากการปฏิบัติด้านความปลอดภัยและชีวอนา

มัยตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัดแล้วเรายังมีระบบ

การท างานท่ีสามารถรองรับอาคารเขียว โดยมีผลงาน

โครงการระดับ LEEDและTGBI ท่ีเป็นมาตรฐานอาคารเขียว

ท้ังระดับประเทศและระดับสากล(World Class)

• กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

• เครื่องมือวัดทดสอบมาตรฐาน (Standard Instrument)



การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

การร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม

Social Responsibilities



นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกเหนือจากความรับผิดชอบทางด้าน

คุณภาพและมาตรฐานต่อลูกค้าแล้ว บริษัท แอ็ด

ว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง จ ากัด ยัง

ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้

เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อ

สังคม(Corporate Social Responsibilities) 

โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอา

ใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเราเข้าใจ

เป็นอย่างดีว่า

.. .การด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อ

สังคม จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อม

กับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไป...

• การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

• การเคารพสิทธิมนุษยชน

• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

• การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม



“เรา..ให้ความส าคัญกับทุกโครงการท้ังงานติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพ อะคู

สติกส์ และงานตกแต่งภายใน พร้อมท้ังงานบ ารุงรักษาและปฏิบัติติการระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
(Audio- visual Maintenance Agreement & Audio visual Operation) แข็งแกร่ง
ด้วยนโยบาย และทีมงานในการบริหารโครงการท่ีผลงานโดนเด่นในระดับสากล (World Class)
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งานตกแต่งภายใน
Interior decoration

งานติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์
แสง เสียง ภาพ และ อะคูสติกส์ 
Audio Visual Lighting & Acoustics 
Installation

งานดูแลบ ารุงรักษา
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพ 
Audio Visual Lighting 
Preventive Maintenance

งานควบคุมและปฏิบัติการ
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพ
Audio Visual Lighting 
Operation



งานตกแต่งภายใน
Interior decoration

ด้วยทีมมัณฑนากร สถาปนิก และวิศวกร ตลอดจนช่างช านาญงานเฉพาะด้าน ที่มี

ประสบการณ์ในการทางานมายาวนาน เราจึงมีเทคนิคและวิธีการท างาน ตลอดจน

การน าเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ มาใช้ในการก่อสร้างโครงการ จนเป็นที่ยอมรับ

ของลูกค้าและผู้ออกแบบระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐาน และ

ความสวยงามในทุกรายละเอียดของงาน ตลอดจนความรวดเร็วในการก่อสร้างที่

เป็นไปตามแผนและความต้องการของลูกค้าในทุกโครงการ



สตูดิโอ
Studio

ส านักงาน
Office

Co-Working Space

ห้องประชุม
Meeting room

ห้องรับรอง, โถงต้อนรบั
lounge, Lobby

ห้องจัดแสดง, พิพิธภัณฑ์ 
หอจดหมายเหตุ

Museum, Exhibition
Hall of Fame 



ทีมงานวิศวกรด้านโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพ และช่างช านาญงานแต่เฉพาะด้าน 

ที่มีความรู้ ความชานาญทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ และประสบการณ์ในการติดตั้งระบบฯ 

มายาวนาน พร้อมเครื่องมือวัดมาตรฐานระดับสากล จึงเชื่อมั่นได้ว่างานติดตั้งระบบฯ 

ของเรา ด าเนินงานอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากล อันได้มาซึ่ง

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้งานของลูกค้าของเรา

งานติดตั้งระบบ
โสตทัศนูปกรณ์
แสง เสียง ภาพ

Audio Visual Lighting 

Installation



ระบบโสตทัศนูปกรณ์
แสง เสียง ภาพ

ส าหรับ
ห้องจัดแสดง,พิพิธภณัฑ์

หอเกียรติคุณ

ระบบโสตทัศนูปกรณ์
แสง เสียง ภาพ

ส าหรับ
ห้องประชุม, หอประชุม

ระบบโสตทัศนูปกรณ์
แสง เสียง ภาพ

ส าหรับ
เวทีการแสดง

ระบบโสตทัศนูปกรณ์
แสง เสียง ภาพ

ส าหรับ
งานกลางแจ้ง

ระบบโสตทัศนูปกรณ์
แสง เสียง ภาพ

ส าหรับ
ห้องสตูดิโอ



งานติดต้ังระบบอะคูสติก
Acoustics Installation

ทีมงาน สถาปนิกและวิศวกร ตลอดจนช่างช านาญงานเฉพาะด้าน ที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ในการติดตั้งระบบอคูสติกมายาวนาน เราจึงมีเทคนิคและวิธีการท างาน

ตลอดจนการน าเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการก่อสร้าง จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

และผู้ออกแบบระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความ

สวยงามในทุกรายละเอียดของงาน ตลอดจนความรวดเร็วในการก่อสร้างที่เป็นไป

ตามแผนและความต้องการของลูกค้าในทุกโครงการ



ควบคุมงานติดตั้ง

ด้วยทีมวิศวกรและทีมช่าง

ที่มีความรู้มีความช านาญ

เฉพาะด้านในการตดิตัง้

ส ารวจพ้ืนที่ 

วางแผนเตรียมการตดิตัง้

และจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 

ตามแบบรูปรายการ

ตรวจสอบและวัดค่า

ทางอะคูสติกส์ 

พร้อมรายงานผล

หลังงานติดตั้งแล้วเสร็จ

ตามแบบรูปรายการ



งานดูแลบ ารุงรักษา
Preventive Maintenance

เรา...บริการดูแลบ ารุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพ ตามมาตรฐาน

วิศวกรรมการบ ารุงรักษา(Value Engineering) เป็นทั้งการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน

และการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข(Preventive & Corrective Maintenance) พร้อม

การปรับแต่งระบบและอุปกรณ์ฯ รวมทั้งอุปกรณ์ส ารองทดแทนฉุกเฉิน เพ่ือให้เชื่อมั่น

ได้ว่าระบบและอุปกรณ์โสตฯ ของท่าน มีประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมใช้งานได้อย่าง

ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ไม่ช ารุดเสียหายระหว่างการใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุ

การใช้งานของระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพ เพ่ิมความคุ้มค่าต่อการลงทุน

ขององค์กรของท่าน



ตรวจสอบสภาพภายนอกของ
ระบบและอุปกรณ์ฯ
Visual Inspection

รายงานผลการตรวจสอบ 
และการประเมิณคุณค่าเชิง
วิศวกรรมระบบและอุปกรณ์ฯ  
Engineering Report & Value 

Engineering Report

ตรวจสภาพประสิทธภิาพ
และฟงักชั่นการใช้งานของ

ระบบและอุปกรณ์ฯ
Performance Test

ปรับแต่ง ทดสอบ
ระบบและอุปกรณ์ฯ

Measurement Test & Alignment



งานบริการปฏิบัติการ
ควบคุมระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ 

Audio Visual Lighting 

Operation Service

เรา...บริการปฏิบัติการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ในระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

เพ่ือตอบสนอง ต่อความต้องการใช้งาน ในทุกประเภทของการใช้งานระบบโสต 

เช่น โรงละคร หอประชุม ห้องประชุม ห้องอบรม-สัมมนา ฯลฯ ที่ต้องรองรับ

กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และลดความยุ่งยาก เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย ใน

การจัดจ้าง สรรหา พัฒนา ฯลฯ เจ้าหน้าที่งานระบบโสตฯ มาเป็นพนักงาน

ประจ า



o วิเคราะห์ วางแผนเตรียมการใช้งานของระบบและอุปกรณ์ ตามขั้นตอนการท างาน

(Script) เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ

การใช้งาน

o จัดเตรียมความพร้อมของระบบและอุปกรณ์ ตามขั้นตอนของงาน(Script) 

o ปฏิบัติการควบคุมระบบและอุปกรณ์โสตฯ ด้วยทีมวิศวกร และช่างเทคนิค ที่ความรู้ 

มีความช านาญเฉพาะด้าน ในการควบคุมระบบฯ

o แก้ไขปัญหาการขัดข้องของอุปกรณ์ในขณะใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้สามารถ

ใช้งานได้อย่างราบรื่น (Show Must Go On)

o ตรวจสอบ จัดเก็บ ในระบบ อุปกรณ์โสตฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน



“ลูกค้าเรา... องค์กรชั้นน าทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต่างให้เชื่อถือและ
ไว้วางใจ ในความเป็นผู้ช านาณเฉพาะด้าน ทั้งด้านติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง 
เสียง ภาพ อะคูสติกส์ และงานตกแต่งภายใน พร้อมทั้งงานบ ารุงรักษาและปฏิบัติติการ
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Audio visual Maintenance Agreement & Audio visual 
Operation) เพราะเราส่งมอบผลงานด้วยมาตรฐาน คุณภาพ และตรงต่อเวลา ด้วย
มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้งของเรา…



ลูกค้าของเรา
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SCAN ME

+ 6 6 2 911  9830 - 2

Advanced Technology Contracting Co., Ltd 

6 A-Group Building, Ratchadapisek Road, Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900

www. a t c . c o . t h i n f o . a t c . c o . t h


