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Kimtech Communications Co.,Ltd. Founded in 2006,
we are specializing in field of Communications.

We are leading marketer and distributor of test  and measurement systems including Fiber 
Optic accessories and various accessories are accepted and famous from Korea, USA and 
China. In addition, sales and installation of LAN / WAN / Network / CCTV including 
product groups of IT and Wireless LAN 

บริษทั คมิเทค คอมมวินิเคช่ัน จ ำกดั ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2549
เรำเป็นผู้เช่ียวชำญด้ำนอปุกรณ์กำรส่ือสำรต่ำง ๆ

เราเป็นผูท้  าตลาดและจดัจ าหน่ายสินคา้ดา้นเคร่ืองมือวดัและทดสอบระบบส่ือสารต่าง ๆ 
โดยเฉพาะ เคร่ืองมือวดัและทดสอบดา้นระบบ Fiber Optic รวมถึงอุปกรณ์ Accessories ต่าง ๆ 
เป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียง น าเขา้จากประเกาหลี อเมริกา และ จีน ทั้งยงัจ  าหน่ายพร้อมติดตั้ง 
ระบบ LAN/WAN/Network จากประเทศ อเมริกา รวมถึงกลุ่มสินคา้ดา้น IT, Wireless LAN 
และระบบกลอ้งวงจรปิด
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Line of Business
Market and Service

 Network/LAN (UTP) System
 Test UTP with report
 Fiber Optic System
 CCTV & Access Control System
 Copper Test Equipment
 Tools & Tester
 Fiber Optic Products
 Fiber Media Converter, Video Converter
 19” Export Rack, FDF Rack mount, Wall mount
 Optical Fiber Cable
 Test Equipment Product
 Fiber Optic Commissioning Product
 Repair & Maintenance Fiber Optic Equipment
 Service Fusion Splicer, OTDR Test report, Optical Power Meter and Optical 

Light Source
 HDD. And BORING JACKING WORK & HDPE,  Optical Fiber Cable,

Termination & Splicing MSAN Out Door with Thongsaenkhan
 Blowing Machine , Air Compressor with CBS
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บริษทั คิมเทค คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั ผูน้  าเขา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางดา้นโทรคมนาคม   

ท าการจ าหน่ายและติดตั้งระบบส่ือสารครบวงจร มีความมุ่งมัน่เป็นอยา่งยิง่ท่ีจะพฒันาบริษทัให้

เจริญเติบโตและมีความมัน่คงอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ดว้ยสินคา้และบริการท่ีมี

คุณภาพ  พร้อมมีบริการหลงัการขายท่ีดี ใหลู้กคา้ไดอุ่้นใจเม่ือเลือกใชสิ้นคา้และบริการของทาง

บริษทั อาทิ เช่น Fusion Splicer , OTDR, Power meter, Light Source, Tool & Tester, Fiber 

Media Converter, Video Converter,  19” RACK  เป็นตน้    โดยทางบริษทั มีทีมช่าง วศิวกรท่ีมี

ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญในสายงานเป็นอยา่งดี เพื่อใหค้  าปรึกษา แกไ้ขปัญหา 

ตลอดจนการตรวจเช็ค ซ่อมบ ารุง การรักษาสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ ใหคุ้ณไดเ้ช่ือมัน่กบัองคก์รของเรา

งานระบบท่ีบริการติดตั้ง คือ Wireless Lan System, Network System,  Lan System , 

CCTV& Access Control System, Fiber Optic System, Solar Rooftop System  ดว้ยเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ท่ีมีครบครัน เป่ียมดว้ยคุณภาพ พร้อมทีมช่างท่ีมีความรู้ท าใหห้นา้งานของคุณเป็น

เร่ืองง่าย ดว้ยความรู้และประสบการณ์ตรงท่ีเหนือกวา่  ท าใหร้ะบบการส่ือสารของประเทศ และ

หน่วยงานของลูกคา้มีความทนัสมยั กา้วทนัเทคโนโลยใีหม่ ๆ ไดอ้ยา่งเสมอ  

ในทุกปัญหาของท่าน คือปัญหาของเรา “เรำ ไม่ทิง้คุณ”   ทางบริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่

จะไดมี้โอกาสรับใชทุ้กท่านในอนาคตอนัใกลน้ี้อยา่งแน่นอน. 
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 Fusion Splice with Cleaver                     เคร่ืองมือตดัต่อสายใยแกว้น าแสง
 Mechanical Splice               อุปกรณ์เช่ือมสายชัว่คราว
 Optical Time Domain Reflectometer  เคร่ืองมือวดัหาสาเหตุเสียภายในสายใยแกว้ฯ
 Optical Power Meter   เคร่ืองมือวดัก าลงัแสงสญัญาณใยแกว้ฯ
 Optical Light Source                               เคร่ืองมือก าเนิดแสงสญัญาณใยแกว้ฯ
 Optical Loss Test Set                              เคร่ืองมือรับและส่งสญัญาณใยแกว้ ฯ ท่ี

ท างานดว้ยกนัหรือภายในตวัเดียวกนั
 Optical Fiber Identifier  เคร่ืองมือจบัทิศทางของระดบัสญัญาณใยแกว้ฯ
 Visual Fault Locator เคร่ืองมือวดัหาจุดขาด core สายใยแกว้ฯ 
 Optical Talk Set                                      อุปกรณ์สนทนาโดยใชส้ญัญาณใยแกว้ฯ
 Optical Spectrum Analyzer                    เคร่ืองมือทดสอบระบบ DWDM
 Optical Inspection Micro Scope   กลอ้งส่องตรวจสภาพหวัต่อ connector 
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1. เคร่ืองมือตดัต่อสายใยแกว้น าแสง (Optical Fusion Splicer with Optical Fiber Cleaver)
อุปกรณ์ประกอบการใชง้านขั้นตน้จ าเป็นตอ้งมี เพื่อใชส้ าหรับเคร่ืองมือเช่ือมสายใยแกว้ฯดงัน้ี
 เคร่ืองมือปอกเปลือกสายใยแกว้ฯก่อนท าการเช่ือมต่อเรียกวา่ Optical Fiber Stripper
 แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิชนิด Ethanol 99.5%-99.8% พร้อมขวดแบบป๊ัมน ้า 
 กระดาษทิชชู แบบไร้ฝุ่ น (Kimtech Kim Wipe) หรือ ผา้บริสุทธ์ิไร้ฝุ่ น
 ปลอกหุม้สายใยแกว้ฯ (Protection Sleeve) ปลอกหุม้มาตรฐานมีความยาว 20, 25, 40, 60mm 

จะมีแกนแสตนเลสด้านในเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้สายใยแก้วฯ หลังจากท าการ
เช่ือมต่อเสร็จเรียบร้อยแลว้

 อุปกรณ์อ่ืน ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการปอกสายใยแกว้ฯ  เพื่อการเช่ือมต่อหนา้งานจริง 
เช่น อุปกรณ์ปอกTube ของสายใยแกว้ฯ (Grey buffer tube), อุปกรณ์ควัน่และกรีด Jacket สี
ด าดา้นนอกสุด (Round cable slitter), อุปกรณ์ตดัสายใยแกว้ฯ (Cable cutter) เป็นตน้ 

2. อุปกรณ์เช่ือมสายชัว่คราว (Mechanical splice) ส าหรับต่อสายหนา้งานชัว่คราว กรณีเร่งรีบ 
หรือเคร่ืองเช่ือมมีปัญหา

3. เคร่ืองมือตรวจสอบหาระยะจุดเสียต่าง ๆ ของสายใยแกว้ฯ (OTDR) เช่น จุด  Splice , 
จุด Connector, จุดหวัต่อ, จุด Crack และ ขาด เป็นตน้
 อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น (บางหนา้งาน) สาย Optical Bare Fiber/Dummy Load เพื่อต่อระยะของ

สายใยแกว้ฯ กรณีหนา้งานมีระยะของสายใยแกว้ฯสั้น
4. เคร่ืองมือวดัก าลงัแสง (Optical Power Meter) เป็นตวัรับสัญญาณจากตวัก าเนิดแสง เพื่อทราบ
ค่าสูญเสียของสัญญาณใยแกว้ฯ

5. เคร่ืองมือก าเนิดแสง (Optical Light Source) เป็นตวัส่งสัญญาณเพื่อตรวจสอบ
ค่าสูญเสียของสัญญาณใยแกว้ฯ

6. เคร่ืองมือจบัทิศทางสัญญาณใยแกว้ฯ (Optical Fiber Identifier) แบบมีหนา้จอ หรือ ไม่มีหนา้จอ
7. ชุดเคร่ืองมือเขา้หวัการเช่ือมต่อ (Connection kit) เช่น เขา้หวั FC, ST, SC, LC เป็นตน้
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Multimode ท างานดว้ย ระบบ LED
Single Mode ท างานดว้ยระบบ Laser Diode 

เหมาะส าหรับติดตั้ง Link ระยะไกล 
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 ไฟเบอร์เคเบิลเป็นสายสัญญาณท่ีถือวา่เป็นสายสัญญาณท่ีมีความเร็วสูงท่ีสุดในการ
เช่ือมต่อดว้ยสายสัญญาณแบบอ่ืน ๆ และมีความเร็วใกลเ้คียงกบัความเร็วแสงมาก 
เน่ืองจากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าไม่สามารถรบกวนการรับส่งขอ้มูลได ้ซ่ึงความเร็วใน
ขณะน้ีจะถูกก าจดัดว้ยความเร็วในการส่งผา่นขอ้มูลของตวัอุปกรณ์ เอง



Optical Fusion Splicer
เครือ่งมอืเชือ่มสายใยแกว้น าแสงชนดิตา่ง ๆ 

การใช้งาน
 ใชส้ าหรับเช่ือมต่อสาย fiber optic (สายใยแกว้น าแสง)

พารามิเตอร์ส าคญัของตัวเคร่ือง
 รูปแบบการเช่ือมต่อ Core to Core หรือ Cladding
 ชนิดของสาย Single หรือ Ribbon
 ความเร็วในการเช่ือมต่อ (Splice time)
 ความเร็วในการอบสลีพ (Heat time)
 น ้าหนกัตวัเคร่ือง
 อายกุารใชง้านของแบตเตอร่ี
 สามารถใชไ้ดก่ี้คอร์พร้อมอบสลีพ

KIM-A6

kimtech
AFS-60

Atomo
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Optical Time Domain Reflectometer

OTDR
เครือ่งมอืทดสอบหาสาเหตเุสยีภายในสายใยแกว้น าแสง
การใช้งาน
 ใชห้าเหตุการณ์ (event) ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสายใยแกว้ฯ เช่น ค่า Loss, 

ความยาวของสาย หรือ จุดแตกและหกัในสาย

พารามิเตอร์ส าคญัของตัวเคร่ือง
 ค่า Dynamic Range, event dead Zone
 ความสะดวกในการน าผลทดสอบไปท ารายงาน
 ความยาวคล่ืนท่ีทดสอบได้
 ขนาดของหนา้จอ
 น ้าหนกัของตวัเคร่ือง
 อายกุารใชง้านของแบตเตอร่ี 

KIM-8000A

kimtech
FHO5000 series

Grandway

View500

INNO
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Optical Power Meter
เครือ่งรบัสญัญาณแสง

การใช้งาน
 ใชว้ดัหาความแรงของแสงท่ีส่งออกมา 

( เม่ือใชคู่้กบั Light source จะเรียกวา่ Loss test set )

พารามิเตอร์ส าคญัของตัวเคร่ือง
 ค่าความยาวคล่ืนท่ีสามารถใชง้านได ้
 ยา่นความแรงของสญัญาณท่ีสามารถตรวจสอบได้
 ควรจะมีไฟ backlight

KTC-15

kimtech

FHP1A02

Grandway

OPM4-FTTx

AFL USA
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Optical Light Source
เครือ่งมอืสง่สญัญาณแสง

การใช้งาน
 เป็นอุปกรณ์ก าเนิดสญัญาณแสง

พารามิเตอร์ส าคญัของตัวเคร่ือง
 ค่าความยาวคล่ืนท่ีสามารถใชง้านได ้
 รูปสเปกตรัมของแสงท่ีปล่อยออกมา
 ความแรงของสญัญาณแสง

OLS4

AFL USA

FHS1D02

Grandway

KTC-16

kimtech
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การใช้งาน
 ใชใ้นการตดัสายใยแกว้น าแสง

พารามิเตอร์ส าคญัของตัวเคร่ือง
 จ านวนการตดัของใบมีดไม่ต ่ากวา่ 25,000 คร้ังต่อเคร่ือง
 ความยาวตดั 13mm
 มุมของการตดั นอ้ยกวา่ 0.5° (single fiber)

Optical Fiber Cleaver
เครือ่งมอืตดัสายใยแกว้น าแสง

SCT-A05

Atomo Korea

CT08

AFL Fujikura

USA

Fiber cleaver

Kimtech
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Test and Inspection

Inspection Microscope

กลอ้งส่องสภาพหวัต่อ (connector)

Optical Fiber Identifier
เคร่ืองจบัทิศทางสัญญาณใยแกว้น าแสง

Visual Fault Locator
เคร่ืองวดัหาจุดขาดของสายใยแกว้
ระยะสั้นและคน้หาคู่สายใยแกว้
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Tools Fiber Optic 
อปุกรณต์า่ง ๆ

 Fiber Strippers

 Fiber Cutters

 Cable Strippers

 Cable Slitters

 คีมแยกสายสะพาน Cable Fig.8  Basic Tool Kit
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Accessories

 Patch Cord  Pigtail

 Connector – LC/ST/FC/SC etc.

 Fiber Ring  Dummy Load

 สาย Fiber  Mechanical Splice

 Protection Sleeve
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อปุกรณเ์กบ็หวัตอ่ใยแกว้และตูก้ระจาย
สายสญัญาณใยแกว้น าแสง

 ตูแ้บบแขวนเกบ็จุดเช่ือมต่อ

 Inline Closure

 Splice Tray

 Rack 19”/21”  Drop wire Closure

 Terminal Box
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Cleaning Tools
อปุกรณท์ าความสะอาด

 Cleaning Tools set

 One Click Cleaner : SC/FC/ST

 Cletop Cassette  Kim wipe (tissue)

 Cotton buds  Alcohol 99.9%
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CCTV System

 บริษทั คิมเทค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั เป็นผูน้ าเขา้จดัจ าหน่ายและบริการติดตั้ง
ระบบกลอ้งวงจร คณภาพสูง ดว้ยทีมช่างท่ีมีความช านาญและประสบการณ์
สูง รับผดิชอบงาน รับรองความมัน่ใจและบริการท่ีเหนือกวา่จากเรา
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Blowing Machine 

And Accessories
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Cable Blowing 
Breeze 

Micro Cable Blower Running out blocks

Air Stream 
Micro Cable Blower

Jetstream Cable Blower

Accelair2 Blown 
Fiber Machine Duct Rods

Cable Lashers Cable pulling tools

Whisper
Micro Cable Blower Lifting and pulling tools

Cutting tools



HDD. And BORING JACKING WORK & HDPE,  

Optical Fiber Cable, Termination & Splicing MSAN Out Door
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เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ขดุ ดนั ท่อ

ภาพตวัอยา่งการท างานโครงการ



Record of Supply 
 ติดตั้งเดินระบบไฟเบอร์ออพติก และระบบคอมพิวเตอร์(LAN) ใหก้บัส านกัเลขาธิการ-

คณะรัฐมนตรีและส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ จ  านวน 4 ระบบ
 ติดตั้งระบบไฟเบอร์ออพติก ใหแ้ก่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 1 ระบบ
 ติดตั้งระบบไฟเบอร์ออพติก ใหแ้ก่บริษทั สยามวูด้เดน้โพรดกัส์ จ ากดั 1 ระบบ
 ติดตั้งระบบไฟเบอร์ออพติก และระบบไฟฟ้าใหแ้ก่ บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่

จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 1 ระบบ
 ทดสอบและซ่อมบ ารุงระบบไฟเบอร์ออพติกใหไ้ซต์ งานของสุวรรณภูมิ จ  านวน 1 ระบบ
 ติดตั้งเดินระบบไฟเบอร์ออพติกและระบบคอมพิวเตอร์ใหก้รมขนส่งทางบก 

ส านกังานใหญ่ จตุจกัร จ  านวน 1 ระบบ
 โครงการติดตั้งเคเบิลใยแกว้น าแสง จ านวน 2 เส้นทางของ บมจ.ทีโอที เส้นทางเพลินจิต

และเส้นทางสุรวงษ ์เส้นทางสามเสน และเส้นทางทุ่งมหาเมฆ
 โครงการติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแกว้น าแสง ชุมสายเพลินจิต ระยะ พหลโยธิน การคลงั

หมอชิต และเส้นปทุมวนั ใหโ้ครงการ MSAN บมจ.ทีโอที จาก  บริษทั วาณิก เอน็จิเนียร่ิง
แอนด ์  คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั

 ติดตั้งระบบเคเบิลใยแกว้น าแสง บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั จ.ระยอง
 Fiber optic & LAN system ท่ีสถานีก๊าซธรรมชาติหลกั PMS สระบุรี บ.พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ จ  ากดั
 Fusion & Test OTDR Report สถานีไฟฟ้าแรงสูง อ าเภอภาชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ติดตั้งลากสายระบบกลอ้งวงจรปิด โครงการกรมทางหลวง
 ติดตั้งระบบ Network Solution กรมทางหลวง
 ติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐ <TOT>
 Splice And Test Report เขตหนองจอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เป็นตน้
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Record of Supply
 ปี 2561-2563 ไดจ้  าหน่ายเคร่ืองมือไฟเบอร์ออพติก (optical fiber closure) ใหก้บักองทางหลวง

พิเศษ ระหวา่งเมือง กรมทางหลวง
 ปี 2555-2563 จ าหน่ายเคร่ืองมือไฟเบอร์ออพติก ใหก้บั บจก.ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่
 ปี 2561 จ าหน่ายเคร่ืองมือไฟเบอร์ออพติก อุปกรณ์ท าความสะอาดสายไฟเบอร์ ใหก้บั

กสท โทรคมมนาคม
 ปี 2563 จ  าหน่ายเคร่ืองมือไฟเบอร์ออพติก OTDR, Fiber Cleaver. ให้กบั บจก.ทีโอที (มหาชน) 

สาขาท่ี 00021 (รามค าแหง)
 ปี 2562 จ  าหน่ายเคร่ืองมือไฟเบอร์ออพติก Fusion splicer,OTDR ใหก้บั บจก.พีอีซีไทย (จ.ระยอง)
 วางระบบและติดตั้ง CCTV OFC โรงงานไทยฮา พุทธมณฑลสาย 5 จ านวน 2 ระบบ
 วางระบบไฟเบอร์ออพติก พร้อมตีสลิงมาตรฐาน โรงงานกระสอบ ปากช่อง(โคราช)

พร้อมติดตั้งกลอ้ง 1 ตวั
 ติดตั้งและวางระบบกลอ้งวงจรปิด โดยระบบไฟเบอร์ออพติก โรงงานโอลีน 1 ระบบ
 ติดตั้งและวางระบบกลอ้งวงจรปิด โดยระบบไฟเบอร์ออพติก สวนสนุกDream world 2 phase
 ติดตั้งและวางระบบกลอ้งวงจรปิด โดยระบบไฟเบอร์ออพติก บริษทั ทิฟฟานี เดคคอร์ จ  ากดั
 ติดตั้งและวางระบบกลอ้งวงจรปิด โดยระบบไฟเบอร์ออพติก โรงงาน พรบรรจง เทรดด้ิง
 ติดตั้งวางระบบกลอ้งวงจรปิด บริษทั KM. ค าสกรีน จ ากดั
 ติดตั้งวางระบบกลอ้งวงจรปิดใหง้านเทศบาล จ.ชุมพร 1 ระบบ

เป็นตน้
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Technical Support
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 บริษทั คิมเทค คอมมิวนิเคชัน่ มีทีมช่างผูช้  านาญและประสบการณ์สูงพร้อมดูแล 
ซ่อมบ ารุงและใหค้  าปรึกษา เม่ือเคร่ืองมือของท่านมีปัญหาเราพร้อมช่วยคุณ
นอกจากมีบริการรับซ่อมในศูนยซ่์อมท่ี คิมเทค เรายงัมีบริการรับท าการติดตั้ง
งานระบบไฟเบอร์ออพติกและระบบกลอ้งวงจรอีกดว้ย

ศูนย์ซ่อมและสอบเทยีบเคร่ืองไฟเบอร์ออพติก บริษทั คมิเทค คอมมวินิเคช่ัน



Kimtech Promises

To constantly provide you 

with good products and 

excellent service

ทุกปัญหาของท่าน คือปัญหาของเรา 
“เราไม่ทิง้คุณ”
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Kimtech Communications Co.,Ltd.
บริษทั คมิเทค คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกดั
55/280 ซอยรำมค ำแหง 154 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง 
กรุงเทพมหำนคร 10240
Tel : 02-728-2747, 087-929-3178, 096-798-8801     
FAX : 02-728-2745 ID LINE : kimmyka
Email : sittidamrong@hotmail.com

Kimtechcom@gmail.com

28

OUR ADDRESS

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

ป๊ัม ปตท.

ธนาคารกสิกร

ร้านอาหารแม่ศรีเรือน

ศูนยบ์ริการมาสดา้

ศูนยบ์ริการฮอนดา้

วงแหวนรอบนอก

ศูนยบ์ริการโตโยตา้

บริษทั คิมเทค คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั

ถนนรามค าแหง
ไปรามค าแหง

ไปมีนบุรี

ท่ีกลบัรถ
สามแยกมิสทีน

ซ.รามค าแหง 
154

ค าอธิบาย : เขา้มาในซอย 154 ตรงมาจะมีให้เล้ียวขวา 
จากนั้นเล้ียวซา้ย ตรงมาประมาณ250เมตร 
บา้นเลขท่ี 55/280ดา้นซา้ยมือท่าน
***ดูลูกศรสีชมพ*ู**
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ลิขสิทธิ์ : KIMTECH.


