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แนะนำบริษัท



โซเด็กซโซ ประเทศไทย และ อมตะ ฟาซิลีต้ี เซอรวิส จํากัด รวมกันจัดต้ัง “บริษัท โซเด็กซโซ อมตะ 
เซอรวิสเซส จํากัด” เพ่ือใหบริการบริหารอาคารแบบครบวงจร ในนิคมอุตสาหกรรมและฐานการ
ผลิตตางๆ ในเขตชายฝงทะเลตะวันออก รวมไปถึงอมตะซิต้ี ชลบุรี และอมตะซิต้ี ระยอง

“คุณภาพชีวิตของคุณคือส่ิงสําคัญ
ท่ีสุดของเรา”

เราเปนผูใหบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดังน้ัน เม่ือเกิดวิกฤตการณ COVID-19 เราจึง
อยูในแนวหนาเพ่ือรับมืออยางจริงจังต้ังแต
เร่ิมแรก 

บริษัทเรามีการใชเทคโนโลยีรวมกับการบริหาร
จัดการพนักงานท่ีมีความยืดหยุน ซ่ึงชวยให
ลูกคาของเราสามารถปรับลดคาใชจายในการ
ดําเนินงานได โดยไมกระทบกับมาตรฐานดาน
สุขภาพและความปลอดภัย หรือคุณภาพการ
ใหบริการ

โซเด็กซโซ เปนผูนําระดับโลกท่ีใหบริการบริหาร
อาคารแบบครบวงจร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท โซเด็กซโซ ประเทศไทย

“เราดูแลลูกคามากกวาการเชาและ
ขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางโรงงาน”

แตเปาหมายคือการใหบริการท่ีครบวงจรกับ
ลูกคาท้ังภายนอกและภายในพ้ืนท่ี บริการ
พ้ืนท่ีภายนอก เราบริหารจัดการและดูพ้ืนท่ีสวน
กลางในนิคมฯ คือ ถนน ทางเทา 
ไฟสองสวาง จราจร ความปลอดภัย พ้ืนท่ีสี
เขียว การจัดการขยะ และการจัดการน้ําทวม 

ในสวนบริการพ้ืนท่ีภายใน เราไดดูแลพ้ืนท่ีสวน
กลางและบริการตางๆใหกับลูกคา เชน บริการ
กําจัดขยะ บริการอบรมดับเพลิง บริการงาน
สวน บริการฆาเช้ือไวรัส และอ่ืนๆเพ่ือมุงเนน
การบริการท่ีครอบคลุมทุกดานใหกับลูกคา

บริษัท อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอรวิส จํากัด



บริการของ
โซเด็กซ์โซ่ 

อมตะ เซอร์วิสเซส



โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส
ให้บริการบริหารอาคารแบบครบวงจร (IFM) ดังนี้

บริการบํารุงรักษาระบบเครื่องกลและไฟฟา 

บริการชางซอมบำรุงตางๆ

บริการบริหารโครงการ

บริการบริหารจัดการขยะ

บริการบริหารการใชพลังงาน

ระบบปรับอากาศ HVAC   
ระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาล
งานวิศวกรรมอาคาร 
ลิฟต และบันไดเล่ือน

บริการพนักงานสําหรับองค์กร

บริการรักษาความปลอดภัย

บริการทำความสะอาด

บริการพนักงานตอนรับ และจุดบริการขอมูล

บริการบริหารคลังสินคาและอุปกรณ

บริการบริหารจัดการหองจดหมาย  
และพนักงานรับ – สง เอกสาร

บริการบริหารจัดการซักรีด

บริการบริหารจัดการหองประชุม / ศูนยการประชุม

บริการบริหารวิศวกรรมอาคารและ
ช่างซ่อมบํารุงแบบประจําหน่วยงานและรายคร้ัง



บริการทําความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ

ฝกอบรมดับเพลิง โดยทีมงานวิทยากร 
และทีมที่ปรึกษามืออาชีพ ประกอบดวย

หลักสูตรอบรมดับเพลิงข้ันตน
หลักสูตรอพยพหนีไฟ
หลักสูตรปฐมพยาบาลข้ันตน
หลักสูตรอบรมดับเพลิงข้ันสูง
จําหนายถังดับเพลิง อุปกรณ เซฟต้ี และบริการ
เติมถังเคมี

บริการด้านฝึกอบรมดับเพลิง

บริการลางแอรฆาเชื้อไวรัส COVID-19
ลางแอรดวยเคร่ืองอัดน้ําแรงดันสูง พรอมน้ํายา
ฆาเช้ือไวรัส COVID-19 (Multi Quad Sanitizer 
by ECOLAB)

ขั้นตอนกอนเขาปฏิบัติงาน
ทําความสะอาดรองเทากอนลงรถดวยแอลกอฮอล
พนแอลกอฮอลฆาเช้ือใหพนักงานทุกคนกอนเขาพ้ืนท่ี
ทําความสะอาดอุปกรณกอนนําเขาไปใชงาน

บริการตรวจสอบและรายงานผลการลางแอร

ตรวจสอบคาการกินไฟ แรงลม กอนและหลังลางแอร
ตรวจเช็คน้ํายาแอรในระบบ
ตรวจสอบถาดน้ําท้ิง จากปญหาน้ําร่ัว น้ําลน ทออุดตัน
สงรายงานผลการลางแอร และตรวจเช็คสภาพเคร่ือง



เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติจาก ZOLL
(AED - Automated External Defibrillator)

อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย

ทำไมตองมีเครื่อง AED ทำไมตองเครื่อง AED  จาก  ZOLL

   ชวยลดการสูญเสียในกรณีฉุกเฉิน
สําหรับผูมีภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน 
ดวยการช็อค กระแสไฟฟาเพ่ือกระตุน
หัวใจใหกลับมาเปนปกติ
   เพ่ิมอัตราการรอดชีวิตของผูไดรับการ
ชวยเหลือ ไดถึง 24% โดยการทํา CPR 
และเคร่ือง AED กอนสงโรงพยาบาล

  แผนส่ือนําไฟฟา (Electrode) บอกตําแหนงการวางมือ เพ่ือกด
หนาอก และเซนเซอรวัดความลึกในการกดหนาอกตามมาตรฐาน
ของ 2015 AHA Guidelines
  แจงเตือนคุณภาพการกดหนาอกแบบ Real-time เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการชวยเหลือผูประสบเหตุ
  หนาจอแสดงผลแบบ Real-time โดยมีระบบวิเคราะห คล่ืนไฟฟา
หัวใจพรอมคําแนะนําข้ันตอนการกระตุกหัวใจ
   ไดรับการรับรองมาตรฐาน FDA ของสหรัฐอเมริกา

ติดต้ังเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ (AED) 
พรอมทีมงานรักษาความปลอดภัยท่ีเช่ียวชาญ
ดานการชวยชีวิตดวยเคร่ือง AED

ติดต้ังเฉพาะเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ (AED) 
ท่ีสํานักงานของคุณโดยทีมงานผูเช่ียวชาญ

บริการของเรา

“ ใครๆก็สามารถเปนวีรบุรุษไดในยามฉุกเฉิน
โดยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ จาก ZOLL ” 

สนใจบริการเคร่ือง AED ทางบริษัทฯยินดีสอนการทํา CPR และการใชเคร่ือง AED 
โดยทีมงานผูเช่ียวชาญ



บริการดูแลสวนและภูมิทัศน์

 บริการบริหารจัดการขยะ

ออกแบบ /จัดสวน/ ตกแตงภูมิทัศน

บริการดูแลสวนและภูมิทัศน ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของลูกคา ดวยทีมงาน
นักออกแบบ ภูมิสถาปนิก เพ่ือจัดสวนใหสวยงาม

บริการใหคําปรึกษาและเขาดูพ้ืนท่ีจริง 
เพ่ือประเมินราคา ดวยทีมงาน
ท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

ปลูกหญา
ตัดแตงตนไม
งานดูแลบํารุงรักษาสวน
ปลูกตนไมภายในพ้ืนท่ี 

*รายครั้ง /รายเดือน*

บริการบริหารจัดการขยะ ดวย
ขอบเขตการใหบริการ ดังนี้

บริการกําจัดขยะมูลฝอย และขยะอุตสาหกรรมไมอันตราย
บริการจําหนาย ใหเชา ถังรองรับขยะ
บริการทําลายเอกสารทางบัญชี
บริการใหคําปรึกษา ดานบริการบริหารจัดการขยะ



บริการด้านนวัตกรรมแบบอัจฉริยะ

บริการดานนวัตกรรมแบบอัจฉริยะ ท่ีโซเด็กซโซ อมตะ 
เซอรวิสเซส มอบใหนั้น เปนประโยชนอยางมากตอ
ลูกคาของเรา ไมเพียงแคชวยพัฒนาองคกรใหเปนไป
แบบอยางยั่งยืน แตยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 
และ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  อีกทั้งยังชวย
ประหยัดตนทุนและลดการใชพลังงานดวย 

โดยบริการของเรานั้นครอบคลุมหลากหลายประเภท 
ซึ่งสามารถนำไปปรับใชไดกับทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจถึงประสิทธิภาพและความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ดังนี้

ศูนยควบคุมสังเกตการณสวนกลางของ
อมตะ พรอมทีมฉุกเฉินในการชวยเหลือ
ลูกคา ท่ีต้ังอยูใจกลางอมตะ ซิต้ี ชลบุรี
โดยผสมผสานความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวในการตรวจสอบระบบรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือใหลูกคาได
รับประโยชนสูงสุดจากการบริการของเรา

Amata Command Center
(ACC) คืออะไร

ศูนยควบคุมสังเกตการณสวนกลาง 
Amata Command Center (ACC) 
การควบคุมความปลอดภัยและการเขาถึงจากระยะไกล
สัญญาณเตือนไฟไหมและการตรวจสอบอุณหภูมิจากระยะไกล
การตรวจสอบสภาพอากาศ
การตรวจสอบยานพาหนะผาน GPS
การใชพลังงานแสงอาทิตยใหเกิดประโยชนสูงสุด
การจัดการจราจรและจัดสรรพ้ืนท่ี
ใหคําปรึกษาดานเมืองอัจฉริยะและการจัดการโครงการ



ตัวอยางผลงานดานบริการนวัตกรรมแบบอัจฉริยะ

ประหยัดคาบุคลากรประจําพ้ืนท่ีได 2 คน

ประหยัดคาสวัสดิการบุคลากร

รับขอมูลรายงานไดอยางรวดเร็วหากมีเหตุเกิดข้ึน
และใชเปนหลักฐานประกอบเพ่ือจับผูกอเหตุได

ประหยัดคาใชจายได 30%
หากติดต้ังใชงานเปนระยะเวลา 2 ปข้ึนไป

ประหยัดคาบุคลากรประจําพ้ืนท่ีได 2 คน

ประหยัดคาสวัสดิการบุคลากร

รับขอมูลรายงานไดอยางรวดเร็วหากมีเหตุเกิดข้ึน
และใชเปนหลักฐานประกอบเพ่ือจับผูกอเหตุได

ประหยัดคาใชจายได 20%
หากติดต้ังใชงานเปนระยะเวลา 2 ปข้ึนไป

ประหยัดคาบุคลากรประจําพ้ืนท่ีได 2 คน

ประหยัดคาสวัสดิการบุคลากร

รับขอมูลรายงานไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใชประกอบกับ
หลักฐาน หากมีเหตุเกิดข้ึน

ประหยัดคาใชจายได 30%
หากติดต้ังใชงานเปนระยะเวลา 2 ปข้ึนไป

ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังน้ี

ระบบไมกั้นประตูอัตโนมัติและระบบสื่อสารอินเตอรคอม

ระบบกลองวงจรปดอัจฉริยะ

ระบบเซ็นเซอรแจงเตือนไฟไหมและตรวจวัดอุณหภูมิ



บริการสําหรับ
วิถีชีวิตใหม่ 

(New Normal)



บริการสำหรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)

ชวยเหลือลูกคาในการรับมือกับสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

ผานวิธีการบริการตางๆ

ปรับปรุง ปรับใช และวางแผนการบริการ
สําหรับการเปล่ียนแปลงเขาสู

'วิถีชีวิตใหม'

บริการไรสัมผัส

พ้ืนท่ีเฉพาะ
หองจดหมาย

จุดจัดการเอกสาร

สถานท่ีทํางาน

หองซักรีด

ชางซอมบํารุง

การจัดการขยะ

บริเวณภาคพ้ืนแผนกตอนรับและเฝาประตู

บริการรักษา
ความปลอดภัย

อาหาร

ตูจําหนาย
สินคาอัตโนมัติ

บริเวณท่ีมีการสัมผัส



บริการสำหรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)

บริการไรสัมผัส

จุดจัดการเอกสาร:
จํากัดการใชจุดบริการตนเอง หรือตรวจสอบให
แนใจวาฆาเช้ือทุกจุดท่ีมีการสัมผัส
เพ่ิมความถ่ีในการทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ
แบบบริการตนเอง
ทําแบบฟอรมระบบติดตามผูใชงาน
ต้ังจุดบริการถุงมือพลาสติกแบบใชแลวท้ิง หรือ
เคร่ืองจายแอลกอฮอลขางเคร่ืองพิมพ

พื้นที่เฉพาะ:
โรงยิม: ปด/เวนระยะหางทางสังคม
หรือทําความสะอาดเคร่ืองออกกําลังกายเปน
ประจํา
หองล็อกเกอร / ฝกบัว: เพ่ิมความถ่ี
ในการทําความสะอาด
โรงพยาบาล: จัดชุด PPE โดยเฉพาะและเพ่ิม
ความถ่ีในการทําความสะอาด
ตูไอที: สังเกตการ ไอ/จาม

หองซักรีด:
เช็คจุดบริการตนเองควรเปดหรือไม
เพ่ิมความถ่ีในการฆาเช้ือบริเวณท่ีมีการสัมผัส
ปายสัญลักษณบนพ้ืน เพ่ือรักษาระยะหาง
ทางสังคม
แจกจายผาท่ีสะอาดแลว โดยปราศจาก
การสัมผัส
ผาสกปรกจากสถานท่ี ท่ียืนยันการติดเช้ือหรือ
บริเวณโดยรอบ ควรขนยายและจัดเก็บแยกตาง
หากและเก็บในถุงสองข้ันเปนเวลา 72 ช่ัวโมง 
หลังจากน้ันสามารถซักทําความสะอาดไดตาม
ปกติ

สถานที่ทำงาน:
ใชระเบียบการเวนระยะหางทางสังคม / การฆา
เช้ือโรค
ในบริเวณท่ีมีการสัมผัสบอย
จํากัดจํานวนคนในการเขาประชุม
แบงจํานวนคนในการน่ังในหองประชุม
จัดเตรียมผลิตภัณฑทําความสะอาดดวยตนเองชางซอมบำรุง:

เขาปฏิบัติงานเม่ือโตะหรือท่ีท่ีวางไมมีผูคน
รักษาระยะหางทางสังคม
ฆาเช้ือโรคกอนเขาปฏิบัติงาน

หองจดหมาย:
แยกพนักงานท่ีมีการไอ/จาม ออกจากพ้ืนท่ี
งดการสงจดหมายท่ีโตะทํางาน / รับจดหมาย
ท่ีหองจดหมายโดยตรง
ระมัดระวังในการติดตอรับเอกสารจากภายนอก
จัดหาหนากากและเจลลางมือในกรณีท่ี
มีการติดตอกับผูอ่ืน
ปายสัญลักษณตามช้ัน ในกรณีท่ีลูกคา
ไปท่ีหองจดหมาย
งดเซ็นตรับเอกสาร (ใชหลักฐานภาพถายแทน)
อุปกรณทุกช้ินผานการฆาเช้ือเม่ือส้ินสุดกะ

บริเวณที่มีการสัมผัส:
ปุมกดลิฟท / ราวจับ
ลูกบิดประตู
อุปกรณในหองน้ํา
ตูเก็บของ
ประตูหมุน: ประตูทางเขา
คียบอรด / โทรศัพท
แผงปุมกด
แผงสัญญาณเตือน
สวิตชไฟ
ปุมถายเอกสาร
แผนผลัก
โตะ / เกาอ้ี

รางเตียง
โทรศัพท
รีโมททีวี
เฟอรนิเจอร
กอกน้ํา
เคร่ืองจายสบู
ท่ีน่ังบนชักโครก
ผนัง
ขอบหนาตง
ราวจับในหองน้ํา
ราวบันได
ปุมกดชักโครก



บริการสำหรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)

บริการไรสัมผัส

บริเวณภาคพื้น:
ฆาเช้ือยานพาหนะ / อุปกรณ
จัดการพ้ืนท่ีสูบบุหร่ี เพ่ือใหสอดคลองกับ
ระยะหางทางสังคม
ตรวจสอบบริเวณจุดรวมพล เพ่ือใหสอดคลอง
กับระยะหางทางสังคม

ตูจำหนายสินคาอัตโนมัติ:
ใชถวยแบบใชแลวท้ิงและถวยชาจีน 
(ถวยชาจีนใชเม่ือมีเคร่ืองลางจานพรอมใชงาน 
มีกระบวนการท่ีขัดเจนในการแยก และใชแกว
สะอาดเทาน้ัน)
เช็คจุดบริการตนเองควรเปดหรือไม? 
(มีเคร่ืองจายแอลกอฮอลสําหรับลางมือ กอน
ใชเคร่ืองชงกาแฟ)
เพ่ิมความถ่ีในการฆาเช้ือบริเวณท่ีมีการสัมผัส
(รวมถึงตูจําหนายสินคาอัตโนมัติ)
ติดปายสัญลักษณท่ีพ้ืน เพ่ือรักษาระยะหางทาง
สังคม บริการรักษาความปลอดภัย:

ความเส่ียงจากการติดตอใกลชิด เชน 
การคนหา / การตรวจสอบ ID 
ระมัดระวังในกรณีท่ีมีการประทวงและพฤติกรรม
กาวราว และจัดการกับผูบุกรุก
แจกจายชุด PPE สําหรับเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยหากจําเปนตองติดตออยางใกลชิด
เพ่ิมความถ่ีในการฆาเช้ืออุปกรณทุกช้ิน
แยกเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีการ
ไอ/จามออก
ฆาเช้ือโรคบนปาย / ไมมีการรวบรวม ID
ตรววัดอุณหภูมิหากไดรับอนุญาต
ใชระเบียบการเวนระยะหางทางสังคมในหอง
ควบคุม
ฆาเช้ือยานพาหนะ

อาหาร:
จุดเสิรฟ จุดคาปลีก จุดลางจาน

แผนกตอนรับและเฝาประตู:
แยกพนักงานตอนรับท่ีไอ/จาม
ฆาเช้ือท่ีปาย
ติดต้ังสัญลักษณอธิบายกฎระเบียบท่ัวบริเวณ
ติดปายสัญลักษณบนพ้ืนเพ่ือรักษาระยะหางทาง
สังคม
ตรวจวัดอุณหภูมิเม่ือไดรับอนุญาต
เปล่ียนไปใชการตอนรับแบบดิจิตอล หรือ 
Proxyclick แทน
ใชผาเช็ดฆาเช้ือแบบใชคร้ังเดยีวเช็ดหนาจอกอน
ผูเย่ียมชมสัมผัส)
จัดใหมีการฆาเช้ือท่ีทางเขาสําหรับผูเขาชม / เพ่ิม
นวัตกรรม
ทําความสะอาดมืออยางปลอดภัย
สรางหองแยกในกรณีท่ีมีบุคคลเฝาระวังติดเช้ือ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีทางแคบบริเวณทาง
เขา / ออก
ระมัดระวังบริการจัดสงสินคา
นํานิตยสารหรือวัสดุท่ีใชรวมกันออกจาก
พ้ืนท่ีรอ เพ่ือลดการปนเปอน
พนักงานตอนรับสวมใสชุด PPE 
(ถุงมือ หนากาก ฯลฯ) หากไมไดแยกตัวออก



ปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการ
การทําความสะอาดฆาเช้ือโรคเพ่ือปองกันการ
แพรระบาด
ชวยลดระดับการปนเปอนในสถานท่ีทํางานและ
รักษาระดับการปนเปอนใหอยูในระดับต่ํา มุงเนน
ไปท่ีบริการท่ีมีการสัมผัสสูง

การตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย
ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผูติดตอท่ี
เขามาในอาคาร เพ่ือควบคุมการติดเช้ือ

การสนับสนุนการเวนระยะหาง
ทางสังคม
ปรับใชวิธีการตางๆเพ่ือลดการแพรกระจายของ
โรค อางอิงจากการวิเคราะหความเส่ียงใน
แตละพ้ืนท่ี เชน เจาหนาท่ีเฝาระวังการไอ/จาม 
ปรับเปล่ียนท่ีน่ังในรานอาหาร ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี
ทํางาน การจัดการคิว โดยเพ่ิมคําแนะนํา
บนพ้ืน ลิฟตและบริเวณล็อบบ้ี

การอำนวยความสะดวกดวยอาหาร
ประเภทสำเร็จรูป
ซ้ืออาหารกลับบาน เพ่ือสนับสนุนใหพนักงานเวน
ระยะหางทางสังคม ดวยการทานนอกพ้ืนท่ีราน
อาหาร

การสื่อสารดานสุขภาพในหนวยงาน
ใชชองทางการติดตอเพ่ือกระตุนใหเกิดการ
รับรูและเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ตามมาตรการ
เวนระยะหางทางสังคม มาตรการดาน
สุขอนามัย และการต่ืนตัวดานสุขภาพท่ีดี

การปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
เพ่ือใหทํางานไดหลังการแพรระบาดของไวรัส
จัดเตรียมกระบวนการปรับเปล่ียนสถานท่ีทํางาน
และบริหารจัดการโครงการ เพ่ือรวบรวมวิธี
จัดการสถานท่ีทํางาน ส่ิงอํานวยความสะดวก 
และบุคลากรเขาดวยกัน

การประเมินเบื้องตน
เพ่ือสรางความม่ันใจวาบริการท้ังหมดจะ
สามารถกลับมาดําเนินการไดอยางปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ เชน การประเมินคุณภาพน้ํา
เพ่ือสังเกตผลกระทบจากการหยุดงานและปด
อาคารท่ีมีตอคุณภาพของน้ํา 

การทำความสะอาดฆาเชื้อโรค
ในพื้นที่ติดเชื้อ
ทําการฆาเช้ือโดยอางอิงจากเคสท่ีมีการติด
โควิด-19 ในสถานท่ีทํางาน โดยใชอุปกรณ
ปองกันและสารเคมีโดยเฉพาะ

ชุดอุปกรณทำความสะอาด
ตอนรับพนักงาน
จัดเตรียมเจลลางมือ ผาเช็ดทําความสะอาด และ
ขอมูลเก่ียวกับวิธีการทํางาน เพ่ือใหพนักงาน
รูสึกปลอดภัย สบายใจ และมีสมาธิในการทํางาน

บริการสำหรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)

กลับสูการทํางานและเดินหนาบริการอีกครั้ง



บริการในสถานที่ทํางาน

ชุดอุปกรณทำความสะอาดตอนรับพนักงาน
กลับสูการทำงาน

สามารถปรับไดตามตองการ 
ประกอบดวย: หนากากผาและแอลกอฮอลลางมือ

สงเสริมสุขอนามัย การใชชีวิต ใหมีสุขภาพท่ีดี
และเพ่ิมความรับผิดชอบตอท่ีทํางานของตนเอง

ชวยใหเกิดประสิทธิผล และสรางความตระหนักในเร่ือง
สุขอนามัยท่ีดี

ทางเขาและออกที่ปลอดภัย
สำหรับพนักงาน

ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเขา

ก้ันเสนท่ีหางกันอยางนอย 1 เมตร 
เพ่ือรักษาความปลอดภัย

ติดปายความปลอดภัยท่ัวพ้ืนท่ีของลูกคา

แจกจายเจลลางมือหรือเคร่ืองฆาเช้ืออัตโนมัติ
บริเวณทางเขา

การตรวจวัดอุณหภูมิและหองแยกตัว

จัดเตรียมซุมตรวจวัดอุณหภูมิท่ีจุดตรวจ

หองแยกตัวสามารถใชเปนจุดการควบคุมการติดเช้ือได

สรางพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีผูตองสงสัยวาติดเช้ือสามารถกักตัวได
เปนเวลาหลายช่ัวโมง จนกวาจะสามารถจัดบริการทางการ
แพทยท่ีเหมาะสมได



บริการแบบไร้สัมผัส

การใชเครื่องทำความสะอาดมือ
แบบเซ็นเซอร

แบบไรสัมผัสเหมาะสําหรับบริการท่ีใช
งานบอย

คําแนะนําจากทีมโซเด็กซโซ เพ่ือให
สามารถใชบริการไดงาย

ระบบเปดประตูดวยปลายเทา

ไมมีการสัมผัสประตูขณะเปด ปองกันการแพรของ
เช้ือโรคและการปนเปอน

จัดใหมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย 
และถูกสุขอนามัยมากข้ึนสําหรับพนักงาน

โซเด็กซโซและเครือขายการบริการ สามารถชวยเหลือ
และใหคําแนะนําในการใชงานได

ชนิดของเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ

อุปกรณเหลาน้ีชวยใหเราสามารถสรางระบบ
ในการควบคุมโรคไดอยางดี ชวยจัดเตรียม
สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและรัดกุม สําหรับ
พนักงาน ลูกคาและผูเย่ียมชม

เครื่องจาย
เจลลางมือ
แบบเซ็นเซอร

เครื่องจายสบู
แบบเซ็นเซอร

เครื่องจายกระดาษเช็ดมือ
แบบเซ็นเซอร

กลองถายภาพความรอน
กลองถายภาพ

ความรอนแบบมือถือ

ประตูเหล็กรักษาความปลอดภัย
ตรวจวัดอุณหภูมิ

อินฟราเรด
เทอรโมมิเตอร



บริการทําความสะอาดฆ่าเช้ือไวรัส

บริการฉีดพนฆาเชื้อไวรัส
ทําความสะอาดเพ่ือยับย้ังและปองกันการแพรของเช้ือโรค ดวยเคร่ืองพนละอองฝอยละเอียด เหมาะสําหรับ
ทุกพ้ืนท่ี สามารถปองกันการแพรของเช้ือโรคและรักษาความสะอาดภายในพ้ืนท่ีดวยน้ํายาคุณภาพมาตรฐาน 
2 ประเภท ท่ีผานการับรองจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยกระทรวงสาธารณสุขและ WHO ไดแก
            Vital Oxide
      Eco Lab

เชื้อที่สามารถกำจัดไดในทันที

Influenzas A - H5N1,H1N1
Food poisoning - MRSA
Coronavirus - SARS
Stomach flu - Rotavirus
Cold - Rhinovirus
Diarrhea - Norovirus , E.coli
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งานโครงการ



โครงการอ้างอิง

งานโครงการ

ขั้นตอนสำคัญสำหรับการจัดการงานโครงการ

ธุรกิจบริการดานสุขภาพ อาคารสำนักงาน และโรงงาน
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ออกแบบแผนโครงการ เพ่ือสนับสนุนระบบ ISO, SMETA, GMP,HACCP, JCI
ออกแบบโครงสราง
รางขอบเขตงาน (TOR)
ย่ืนประมูลและประกวดราคา
จัดการและตรวจสอบสัญญา
จัดการกอสรางและปรับปรุง
เสร็จส้ินโครงการการวาจาง
รับประกันโครงการและจายเงินประกันผลงาน

งานออกแบบและปรับปรุงหองครัว



โครงการอ้างอิง

งานซอมหลังคารั่วดวยการเคลือบโพลียูรีเทน

การวัดความช้ืน

เคลือบไพรเมอร

เคลือบโพลียูรีเทน

บัดาํล  ์ณรกปุอรากยาร  
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บัดาํล  ากยาร
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บัดาํล  ณรกปุอรากยาร
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บัดาํล  ์ณรกปุอรากยาร  
1  

2 ิมูภหณุอดัวอืมงอ
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โครงการอ้างอิง

งานเปล่ียนปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ AHU

อกะรปพาภปรู บ 
 

 
C.A 8335 

 

 

อกะรปพาภปรู บ 
 

 
C.A 8335 

 

 
C.A 8220 

 
ละความชนื อากาศ  

 
Testo 435-4 

 

 
FLUKE 971 

 

เครื่องมือวัดไฟฟา

อกะรปพาภปรู บ 
  

GE PT878 
 

บัดาํล  ์ณรกปุอรากยาร  อกะรปพาภปรู บ 
5   

 
GE PT878 

 

 
Porta flow 330 

 
 

เครื่องวัดอัตราการไหลน้ําเย็น

อกะรปพาภปรู บ 
 

 
C.A 8335 

 

 
C.A 8220 

 
ากาศ  

 
Testo 435-4 

 

 
FLUKE 971 

 

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
และความช้ืนอากาศ

์ณร  อกะรปพาภปรู บ 
  

 
Testo 435-4 

 
Fluke 925 

 
  

เครื่องวัดอัตราการไหลอากาศ

บัดาํล  ์ณรกปุอรากยาร  อกะรปพาภปรู บ 
3   

 
Testo 435-4 

 
Fluke 925 
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Testo 176T4 

 
 

 

 

เครื่องวัดอุณหภูมิน้ําเย็น



โครงการอ้างอิง

งานออกแบบและจัดหาล็อกเกอรอัจฉริยะ (Smart Locker)

ลดพ้ืนท่ีในการจัดล็อกเกอรสวนตัวใหกับพนักงาน ตอบโจทยพ้ืนท่ีทํางานแบบ Flexible Workplace 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยสงเสริมใหเกิดความคลองตัวกับพนักงานและองคกรมากย่ิงข้ึน



โครงการอ้างอิง

ดวยความแมนยํา 100% ระบบไมก้ัน
ประตูอัตโนมัติ จะเปดใหเฉพาะทะเบียนรถ
ท่ีไดรับการลงทะเบียนแลวเทาน้ัน

ระบบไมก้ันประตูอัตโนมัติ

ชวยประสานงานแบบไรสัมผัส กับบุคคล
ภายนอกท่ีมาติดตอ เพ่ือยืนยันตัวตนและ
เปดไมก้ัน

ระบบส่ือสารอินเตอรคอม



โครงการอ้างอิง

ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง

ใช GPS เพ่ือติดตามยานพาหนะของเจาหนาท่ี 
รปภ. / ชางเทคนิค FM ของโซเด็กซโซ อมตะ 
เซอรวิสเซส ท่ีอยูใกลกับโรงงานของลูกคามากท่ีสุด 
เพ่ือใหบริการในกรณีฉุกเฉินเปนไปไดอยางรวดเร็ว

วัตถุตองสงสัย
การบุกรุก
การกอวินาศกรรมและทําราย
การเดินไปมา

รักษาความปลอดภัยผานกลองวงจรปด ไมวาจะเปน:

การติดตามและตรวจสอบ
ยานพาหนะดวย GPS



โครงการอ้างอิง

ตรวจสอบไฟไหมผานเซ็นเซอร IoT และการตรวจ
วัดอุณหภูมิของหองท่ีเกิดวิกฤต ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การแจงเตือนไฟไหมและ
การตรวจวัดอุณหภูมิดวยระบบเซ็นเซอร



สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา
กรุณาสแกน QR Code เพื่อกรอกขอมูล
ใหทีมงานติดตอกลับ

+66 2714 1661

Sales.AMECAA.TH@sodexo.com

www.th.sodexo.com

โซเด็กซโซ อมตะ เซอรวิสเซสโซเด็กซโซ อมตะ เซอรวิสเซส

Facebook

SCAN ME


