


บริษัท โปรเฟสทรอนิกส จํากดั     
 

  
บริษัท โปรเฟสทรอนิกส จํากัด หน่ึงในผูใหบริการงานซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใน

โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด ดวยการบริหารงานที่มุงเนนการสงเสริมและพัฒนาระบบงาน
อุตสาหกรรมใหกาวไกลสูสากล ดวยกลยุทธการผสมผสานการทํางานใหเปยมประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตอทุกองคกร คํานึงถึงการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมซ่ึงตองดูแลการผลิตอยาง
ครอบคลุมท้ังดานปริมาณและคุณภาพ โดยนําไปสูรายไดอันสูงสุดดวยผลประกอบการที่เติบโตอยาง
ตอเนื่อง  
 ปฏิเสธไมไดวาเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณในการทํางาน ถือเปนหัวใจสําคัญที่ตองสอดคลอง
กับศักยภาพของผูปฏิบัติงาน เครื่องจักรที่ศักยภาพสูงมักสรางผลผลิตในอัตราแปรผันตรงตอผลงาน 
แตดวยการลงทุนดานเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณการทํางานดังกลาว ลวนมีมูลคาตนทุนสูง จึงนําไปสู
การถือกําเนิด บริษัท โปรเฟสทรอนิกส บริษัทที่ใหบริการรับซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเปนการลดตนทุนการซื้อ แตสามารถบํารุงรักษาเครื่องใหไดมาตรฐานดวย
การซอมงานจากวิศวกรมืออาชีพ จนนําไปสูการสรางงานคุณภาพสูงในราคาประหยัด  
 

 
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย 

บริการรวดเร็ว 
ตรงตอเวลา 
ราคาประหยัด 
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บริษัท โปรเฟสทรอนิกส จํากัด มีความยินดีท่ีจะเสนองาน 
       บริการซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในโรงงานอุตสาหกรรม 

ทุกชนิดในราคาเปนกันเอง รับประกัน งานซอมทุกชิ้นงานนาน 3 เดือน ซอมไมไดไมเสียคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน  
 

• รับซอม อนาล็อกเซอรกิต บอรด   Repair Analog Circuit Boards 

• รับซอม ดิจิตอล เซอรกิต บอรด  Repair Digital Circuit Boards 

• รับซอม บอรด คอนโทรล บอรด  Repair Control Board 

• รับซอม โปรเซส คอนโทรล ซิสเต็ม   Repair Process Control Systems 

• รับซอม อินเวอรเตอร   Repair Inverter 

• รับซอม เอซี วาริเอเบิล ฟรีเควนซี ไดรฟ Repair AC Variable Frequency Drives 

• รับซอม ซอรฟ สตารท    Repair Soft Start 

• รับซอม ดีซี ไดรฟ     Repair DC Drives 

• รับซอม เวคเตอร ไดรฟ    Repair Vector Drives 

• รับซอม เอซี เซอรโว ไดรฟ    Repair AC Servo Drives 

• รับซอม ดีซี เซอรโว ไดรฟ    Repair DC Servo Drives 

• รับซอม สปนเดิล ไดรฟ    Repair Spindle Drives 

• รับซอม เอ็นโคดเดอร    Repair Encoders 

• รับซอม ซีเอ็นซี แมชชีน ทูล คอนโทรล  Repair CNC Machine Tool Controls 

• รับซอม ชิลเลอร คอนโทรล บอรด  Repair Chiller Control Board 

• รับซอม พี แอลซี  Repair PLC's (Programmable Logic Controllers) 

• รับซอม ไอโอ โมดูล     Repair I/O Modules 

• รับซอม ซีพียู โปรเซสเซอร    Repair CPU's and Processors 

• รับซอม เลเซอร ซิสเต็ม    Repair Laser Systems 

• รับซอม จอแอลซีดี     Repair LCD 

• รับซอม จอซีอารที มอนิเตอร    Repair  CRT Monitors  

• รับซอม ทัช สกรีน     Repair Touch Screen  

• รับซอม สวิตชิ่ง พาวเวอร ซัพพลาย   Repair Switching Power Supplies 

• รับซอม โรบอท     Repair Robot Machine 
 

บริษัท โปรเฟสทรอนิกส จํากัด หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดมีโอกาสรับใชและใหบริการแกองคกรของทาน
ดวยความยินดียิ่ง 

บริการรบัซอม 
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มาตรฐานงานเปนตอ  ราคาถูกไมเปนรองใคร 
 

 
 
 

• ราคาถูก 

• ตรวจเช็คอาการเบ้ืองตนฟรี 

• ซอมไมไดไมคิดคาใชจาย 

• รับประกันทุกช้ินงาน 

• มีเครดิตใหลกูคา 

• สงงานถึงมือลูกคา 

• บริการใหคําปรึกษา โทร 08-1481-5388 
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ขั้นตอนการใหบริการงานซอม 
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CONTROL BOARD 
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INVERTER 
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SERVO DRIVE 
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SERVO MOTOR / ENCODER 
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LCD / MONITOR / TOUCH SCREEN 
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PLC 
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