JETCOMPUTER & JET CCTV

About us
บริษัท เจทคอมพิวเตอร แอนด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ตั้งอยู เลขที่ 99 หมูที่ 8 ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
12130 ศูนยการคา เซียรรังสิต บนพื้นที่ทั้งหมด กวา 400 ตารางเมตร มีทั้งหมด 3 หนาราน ใหบริการทางดาน COMPUTER NETWORK และ CCTV
กลองวงจรปด ใหบริการมามากกวา 16 ป และยังมีอีก สำนักงานใหญ บริษัท เจทคอมพิวเตอร พลัส ตั้งอยู เลขที่ 7 อาคารศูนยการคา เดอะไอทีมอลล
ฟอจูนทาวว มีทั้งหมด 12 หนาราน ใหบริการทางดาน COMPUTER และ NOTEBOOK สินคา IT ตาง ๆ มีพนักงาน รวมทุกสาขา กวา 80 คน เราจึง
กลารับประกันวาเราบริการลูกคาไดอยางทั่วถึงแนนอน โดยแรกเริ่มกอตั้งบริษัทฯ นั้นมุงเนนงานทางดานขายและการใหบริการดูแลบำรุงรักษาคอมพิว
เตอร ระบบคอมพิวเตอร เปนหลัก ดวยทีมงานชางเทคนิค ผูเชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณการทำงานจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ
เปนระยะเวลามากกวา 16 ป
ปจจุบันบริษัทฯ ไดเพิ่มขีดความสามารถในการสรางผลิตภัณฑระบบความปลอดภัย ระบบกลองวงรจรปด ระบบกันขโมย
ระบบลงเวลา ภายใตชื่อ JETCOM & CCTV เพื่อตอบสนอง ทุกความตองการใหแกทานลูกคา ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ และเภาคอกชน
โดยครอบคลุมถึง การรับประกันผลิตภัณฑ การดูแล เนนถีง คุณภาพสูงสุด และ ความปลอดภัยหลังการติดตั้งระบบ ที่ทางบริษัทใหความสำคัญเปน
อันดับหนึ่ง ตามมาตรฐาน ทางวิศวกรรมไฟฟาระบบของมีเสถียรภาพในการใชงานสูงสุด ทำใหปจจุบันมีทานลูกคา ใหความไววางใจ เพิ่มขึ้นในทุกๆ ป

สารจากกรรมการผูจัดการ

Why us

ในชวงชีวิตผมที่ผานมา ผมเริ่มตนทำงาน และมีความสนใจในเทคโนโลยี
ระบบไอที และ ระบบ Secuerity ตาง ๆ ตั้งแตป พ.ศ.2539 และผมไดมีโอกาสเปดกิจการในป
พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบันผมไดมีโอกาสเปดกิจการเปนของตนเองในนาม บริษัท เจทคอมพิวเตอร
แอนด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ดวยประสบการณที่สั่งสมมาอยางยาวนานในการทำงานเกี่ยวกับคอม
พิวเตอรนี้ ผมจึงมีความมั่นใจ ที่พรอมจะใหบริการ ในทุกๆ ดานไมวาจะเปน การบริการ การดูแล
บำรุงรักษา การติดตั้งใหม การปรับปรุงซอมแซม การทดสอบ และตรวจสอบ ซึ่งทุกๆ อยางจะตอง
ยึดหลักมาตรฐาน วิศวกรรม ทั้งในและนอกประเทศ มีความปลอดภัยในการใชงานและคุณภาพสินคา
ที่ดี และพรอมที่ จะกลารับประกันคุณภาพ จากทั้งโรงงานผูผลิตและบริษัทฯ เอง โดยมุงหวังที่จะ
สรางความประทับใจ และความพึงพอใจใหกับลูกคาที่รับบริการ และบริษัทคูคานั่นเอง

1. ความรวดเร็วในการใหบริการแกลูกคาที่มีศูนยรับแจงเหตุ
Hot Line Servce โดยทีมชางเทคนิคชำนาญการที่พรอมที่จะทำการแกไขปญหาไดทันที
2. ที่ปรึกษา และเจาหนาที่ประจำบริษัทที่ผานการทำงาน การอบรม และ
มีปรสบการณสูงมากวา 16 ป ในการทำงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร
และ ความปลอดภัย
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Our Job

: หมูบานมณีรินทร , ภูมรินทร, มัณฑนา, ดิเอ็มเมอรัล, แกรนดคาแนลดอนเมือง, รังสิตแมนชั่น , สราสินีคอนโด , บัญฑิตแมนชั่น
หมูบานนันทนา , สีวลี , ชัยพฤกษ , ซื่อตรง , ภัสสร , การบินไทย , เฟองฟา , โดมทอง , จรูญรัตน , JOYPLACE
โครงการ SAFETY ZONE ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ
โรงแรม NOVOTEL และในเครือ
โรงแรม เอเซียร แอรพอต จำกัด THE HUB เซียรรังสิต และ บริษัทในเครือ
กรมสรรพวุธ สังกัด กองทัพไทย
โรงพยาบาลกรุงเทพนนท โรงพยาบาลพญาไท
สำนักพิมพวิริยะรุงเรือง รามอินทรา
TECH MOBILE SHOP ศูนยจำหนายโทรศัพทมีอถือ ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ฟวเจอรปารค รังสิต
บริษัท เน็กซโปรดักซ จำกัด (ผูผลิตและจำหนายสินคาแบรนดคิตตี้) โชวรูม มากกวา 10 สาขา
บริษัท พานาโซนิกส บริษัท ฟูจิกูระ บริษัท แพราคติกา บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร แอนด บี ฟูด ซัพพลาย จำกัด และ บริษัทในเครือ
บริษัท วี อาร พลาสติก จำกัด
บริษัท สมารทไบรท จำกัด
บริษัท กรีนทิมเบอรแลนด จำกัด
สถานีจายกาซ LPG ทุกสาขา ในเครีอ UNITED GAS (THAILAND) CO.,LTD.
สถานีจอดรถขนสงน้ำมัน SHELL และ ESSO ทั้งหมดเพื่อสงไปภาคตางๆ
บริษัท กูดทีมเอนเตอรไพรส จำกัด
ตลาดองคการตลาดเพื่อการเกษตรและเกษตรกร (อตก)
ตลาดสี่มุมเมือง และ อาคารหองเย็น ตางๆ
ตลาดไทย ลานจอดรถ และ อาคารหองเย็น ตางๆ
บริษัทเพรสซิเดนนิปปอน จำกัด
งานหมูบานในเครือบริษัทฉัตราวุธทั้งหมด
และ อื่น ๆ อีกมากมาย
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Product & Service
1. จัดจำหนายสินคา และ บริการเกี่ยวกับ ระบบเน็ตเวิรค คอมพิวเตอร
2. ดูแลระบบคอมพิวเตอร และ อุปกรณ ทั้งในและ นอกสถานที่
3. จัดจำหนายกลองวงจรปดและอุปกรณ ตอพวง
4. จัดจำหนายอุปกรณรักษาความปลอดภัย สัญญาณกันขโมย
5. จัดจำหนายอุปกรณระบบบันทึกเวลาและประตูและไมกั้นอัตโนมัตฺิ
6. บริการติดตั้งระบบกลองวงจรปด ระบบสัญญาณกันขโมย และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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