กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ

(ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ)
ทําไดไมยาก เพือ่ ตัวคุณเอง
จากวิกฤติการณภาวะการผันผวนของราคาน้าํ มันโลก สงผลใหราคาน้าํ มัน
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมที่จะขยับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ทําใหภาครัฐตองแบกภาระในการชดเชยราคาน้ํามัน รวมทั้งผูใชรถตองรับภาระ
ราคาน้าํ มันทีแ่ พงขึน้
ดังนั้น หากผูใชรถรูจักการดูแลและรักษาเครื่องยนต หมั่นตรวจสภาพ
รถยนต รวมถึงการใชรถอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง ก็จะเปนหนทางทีช่ ว ยให
ผูใ ชรถจายเงินคาน้าํ มันนอยลง ซึง่ จะชวยประหยัดเงินในกระเปา รวมทัง้ สงผลให
ประหยัดเงินใหประเทศชาติดว ย
กรมควบคุมมลพิษ ไดจดั ทําเอกสาร ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัด
เงินคุณ ประหยัดเงินชาติ) ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการใชรถใหถูกวิธี การดูแล
รักษาเครื่องยนตอยางสม่ําเสมอ เพื่อชวยลดปญหามลพิษทางอากาศและเสียง
จากยานพาหนะ รวมทั้งยังชวยลดคาใชจายในการดูแลรักษาเครื่องยนต และ
ประหยัดคาน้าํ มัน ซึง่ เจาของรถยนตทกุ ประเภท สามารถทําไดไมยาก เพือ่ ตัวของ
คุณเอง
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สุขภาพรถ สุขภาพคุณ
รางกายคนเราตองการสารอาหารทีค่ รบถวน และการดูแลรักษารางกาย
อยางสม่าํ เสมอ เพือ่ ใหมสี ขุ ภาพรางกายทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ ไมมโี รคภัยไขเจ็บ
… การรับประทานผัก ผลไม …การไปพบแพทยเพือ่ ตรวจสุขภาพเปนประจํา
…การทํารางกายใหอบอุนเมื่ออากาศเย็น …การออกกําลังกายสม่ําเสมอ ลวน
เปนตัวอยางทีค่ ณ
ุ ดูแลรักษาตัวเอง หรือกันไวดกี วาแกนน่ั เอง
เชนกัน รถของคุณก็ตอ งการการดูแลรักษามากกวาการแกไข หากรถไดรบั
การดูแลรักษาเครื่องยนตอยางดีและสม่ําเสมอ โอกาสที่รถของคุณจะเจ็บปวย
ตองใชคา ใชจา ยมากๆ ในการเยียวยา ยอมจะเกิดขึน้ นอย รวมทัง้ จะไมเกิดมลพิษ
ที่กอปญหาทางดานสุขภาพอนามัยตอคุณเอง คนรอบขาง และสังคมอีกดวย
อยานึกวาเปนเรือ่ งไกลตัว เพราะมลพิษเหลานัน้ สามารถเกิดขึน้ ไดจากคุณเอง และ
สงผลมายังตัวคุณเองในที่สุด
แลวคุณจะเสียนอย เสียยาก เสียมาก เสียงาย ทําไมละ
เรามาเรียนรูและทําความเขาใจกับวิธีการงายๆ ในการลดคาใชจาย
เกีย่ วกับรถของคุณลง ซึง่ ไมยากเลยถาคุณจะทํา…
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กอนขับ

ควรเตรียมพรอมอะไรบาง
เตรียมความพรอม สรางความปลอดภัยในขณะขับขี่ เพือ่ ความมัน่ ใจ
กอนออกเดินทาง

❖

ตรวจสอบระดับน้าํ และน้าํ มัน

ใหอยูใ นระหวางระดับต่าํ สุด–สูงสุด (ระหวางขีด min–max) โดยเติมให
ใกลเคียงมาดาน max ซึง่ ถือวาปกติ หากละเลย จะเกิดปญหา
❈ ระดับน้าํ มันเครือ
่ ง หากลดลง เครือ่ งอาจหลวมหรือน้าํ มันเครือ่ งรัว่
❈ ระดับน้าํ หมอน้าํ ถาแหงหรือมีการรัว่ เครือ
่ งยนตจะรอน และอาจ
พังได
❈ ระดับน้ํามันเบรก ถาพรองลงไป แสดงถึงความหนาของผาเบรก
ทีส่ กึ ไป
❈ ระดับน้าํ กลัน
่ แบตเตอรี่ ถาน้าํ แหง แบตเตอรีไ่ มทาํ งานจะสตารทรถ
ไมติด

❖

ตรวจสอบความตึงหรือหยอนของสายพาน
❈
❈

❖

หากสายพานตึง จะเกิดการเสียดสีของสายพาน ทําใหสกึ หรองาย
หากสายพานหยอน จะทําใหความเร็วรอบของเครื่องยนตไมคงที่
สิ้นเปลืองน้ํามัน

ตรวจเช็ครอยรัว่ หรือสิง่ ผิดปกติ
❈
❈

❈

ตรวจดูวา มี คราบน้าํ มันเครือ่ งรัว่ อยูใ ตทอ งรถหรือไม
ตรวจดูวามี น้ํารั่วจากหมอน้ํา อยูหรือไม หากเปนน้ําที่เกิดจาก
การกลัน่ ตัวของระบบปรับอากาศหยดอยูท พ่ี น้ื ใตทอ งรถ ถือวาเปน
เรื่องปกติ
ตรวจดูวา สภาพยาง วาแบนหรือไม มีเศษหิน เศษกระจก หรือ
ตะปู ติดตามดอกยางหรือไม
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ขณะขับ

ขับรถอยางไรใหประหยัดน้าํ มัน (ประหยัดเงิน)
❈

❈

❈

❈
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อยาเรงเครือ่ งแรงๆ ขณะทีจ่ อดรถอยูก บั ที่ หรือสตารทเครือ่ งยนต
ติดอยูแ ลว หรือชวงการจราจรติดขัด เพราะการเหยียบเบรกแบบ
กระทันหันโดยไมจําเปนจะสิ้นเปลืองน้ํามันและผาเบรก
อยาขับแบบลากเกียร ควรใหเกียรสัมพันธกับความเร็ว และควร
ขับรถรักษาความเร็วอยางสม่ําเสมอ และการขับรถดวยความเร็ว
ประมาณ 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง เปนอัตราความเร็วที่จะชวยใน
การประหยัดน้าํ มัน ซึง่ เหมาะสมกับการเดินทางในกรุงเทพฯ และ
เมืองใหญ ในยุคน้ํามันแพง และยังชวยยืดอายุเครื่องยนตไมให
สึกหรอเร็วขึน้ อีกดวย
ไมควรเลีย้ งคลัตซขณะรถจอดติดไฟแดง และเมือ่ เปลีย่ นเกียรหรือ
รถออกตัวแลว ควรปลอยคลัตซใหสุดแลวเรงเครื่องยนต ไมควร
เลีย้ งคลัตซขณะรถวิง่ อยู เพราะจะทําใหคลัตซสกึ หรอเร็วกวาปกติ
และสิ้นเปลืองน้ํามันโดยใชเหตุ
อยาลืมดูแลรักษาเครือ่ งยนต ระบบหามลอ และลมยาง เพือ่ ใหรถ
ของคุณอยูใ นสมรรถนะทีส่ มบูรณตอ การใชงานทีด่ ี จะชวยลดการ
สิ้นเปลืองน้ํามันลงได
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หลังขับ

ตรวจสอบ เปลีย่ น ดูแล อุปกรณรถยนต
การหมั่นตรวจสอบ และดูแลอุปกรณรถยนตอยางสม่ําเสมอ จะชวยลด
คาใชจายในการซอมบํารุงเครื่องยนตลง เพราะหากปลอยปละละเลย อาจทําให
เกิดผลกระทบตอเครื่องยนตสวนอื่นๆ จนเกิดชํารุด และเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นอีก
หลายเทาตัว รวมทัง้ การหมัน่ ดูแลรักษาเครือ่ งยนตจะชวยประหยัดน้าํ มันเชือ้ เพลิง
ดวย ตัวอยางเชน
❈ หัวเทียนบอด หากยังคงใชนาน 10 วัน สิน
้ เปลืองน้าํ มันประมาณ
200 ซีซี
❈ คารบเู รเตอรสกปรก ทําใหระบบเผาไหมไมสมบูรณ หากปลอยไว
สิน้ เปลืองน้าํ มันประมาณวันละ 100 ซีซี
❈ น้ํามันเครื่อง และไสกรองน้ํามัน หากหมดอายุ จะสงผลตอแรง
เสียดทานภายในของเครือ่ งยนต และสิน้ เปลืองน้าํ มัน
❈ ไสกรองอากาศอุดตัน หากไมทําความสะอาด จะสิ้นเปลืองน้ํามัน
ประมาณวันละ 65 ซีซี
❈ ผาเบรกเสือ
่ ม หากปลอยใหเสียดสีนานๆ จะทําใหเกิดความรอนสูง
และอุปกรณในระบบเบรกจะสึกหรอเร็วขึ้น หากผาเบรกเสื่อม
และเสียดสีจานลออยูเ สมอ หรือตัง้ ระยะไมถกู จะสิน้ เปลืองน้าํ มัน
ประมาณวันละ 400 ซีซี

❖

อุปกรณใด ควรตรวจสอบและเปลีย่ นเมือ่ ไหร

ระยะทางและระยะเวลา มีสว นสัมพันธกบั การใชอปุ กรณตา งๆ ของรถยนต
ทัง้ นีจ้ ะขึน้ อยูก บั สมรรถนะ และอุปกรณของเครือ่ งยนตแตละประเภท แตละยีห่ อ
ซึง่ อาจสอบถามไดจากบริษทั ผูผ ลิต หรือสถานประกอบการ หรืออู ทีน่ า เชือ่ ถือได
เพือ่ คําแนะนําทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ กับรถของคุณ (ดูตารางหนา 6)
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ตารางแสดงระยะเวลาประมาณการที่เหมาะสม
สําหรับการตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณตางๆ
อุปกรณ
ระดับน้าํ มันเครือ่ ง
ระดับน้าํ ในหมอน้าํ
หัวเทียน
แบตตารี่
ไสกรองอากาศ
ไสกรองน้าํ มันเครือ่ ง
คลัตซ

ผาเบรก

ทุกๆ 10,000 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 6 เดือน
ทุกๆ 1,000 กิโลเมตร
หรือทุกๆ สัปดาห
–

สับเปลีย่ นยางรถ
ความดันลมยาง
ยางรถ

ทุกๆ 10,000 กิโลเมตร
ทุกๆ 500 กิโลเมตร
–

ระดับน้าํ มันเบรก
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การตรวจสอบและ
ทําความสะอาด
ทุกๆ 500 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 1 สัปดาห
ทุกๆ 500 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 1 สัปดาห
ทุกๆ 10,000 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 6 เดือน
ทุกๆ 500 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 3–6 เดือน
ทุกๆ 2,500 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 100 ชัว่ โมง
–
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การเปลีย่ นอุปกรณ
ทุกๆ 10,000 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 6 เดือน
ทุกๆ 20,000 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 1 ป
ทุกๆ 20,000 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 1 ป
ทุกๆ 50,000 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 2 ป
ทุกๆ 20,000 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 1 ป
ทุกๆ 10,000 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 6 เดือน
ทุกๆ 100,000 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 2–3 ป
ทุกๆ 50,000 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 2 ป
ทุกๆ 50,000 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 2 ป
–
–
ทุกๆ 50,000 กิโลเมตร
หรือไมควรเกิน 2 ป
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ขอแนะนําในการดูแลรักษาเครือ่ งยนตเบือ้ งตน
❈

❈
❈
❈
❈
❈
❈
❈

การสตารทเครือ่ งยนตขณะเครือ่ งยนตเย็นอยู ไมควรเรงเครือ่ งยนต
ในทันทีทันใดควรปลอยใหเครื่องยนตเบาสักครูหนึ่งกอน เพื่อให
น้าํ มันไดสง ไปหลอลืน่ ยังชิน้ สวนตางๆ ของเครือ่ งยนตใหทว่ั
ทําความสะอาด หรือเปลีย่ นกรองอากาศตามทีค่ มู อื กําหนด
เปลีย่ นถายน้าํ มันเครือ่ ง และไสกรองตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
ตรวจเช็คหัวเทียนและทําความสะอาดอยางสม่าํ เสมอ
ใชน้ํามันเครื่องหลอลื่นชนิดลดควันขาว Low Smoke (สําหรับ
รถจักรยานยนต)
หมัน่ ดูแลปรับแตง (จูนอัพ) เครือ่ งยนตอยางสม่าํ เสมอ
หมั่ น ดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาและใช ง านเครื่ อ งยนต ต ามที่ คู มื อ กํ า หนด
อยางเครงครัด
ไมควรทําการดัดแปลงหรือปรับแตงชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ของ
เครื่องยนตใหผิดไปจากที่ผูผลิตไดออกแบบไว ซึ่งอาจกอใหเกิด
มลพิษได

ลด หลีกเลีย่ ง และปองกันการเกิดมลพิษ
ดวยจํานวนยานพาหนะทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ทุกป ทําใหปญ
 หามลพิษทางอากาศ
จากยานพาหนะ ยังคงเกิดขึน้ ในเมืองใหญทมี่ จี าํ นวนยานพาหนะมาก และการจราจร
คับคัง่ สงผลกระทบตอปญหาสิง่ แวดลอมในภาพรวม ไปจนถึงปญหาตางๆ ทีต่ ามมา
รวมถึงสุขภาพอนามัยของทุกๆ คน
เรามารูจ กั มลพิษทางอากาศทีเ่ ปนปญหาหลักๆ ทัง้ ทีเ่ ห็นไดทวั่ ไป และทัง้ ที่
มองดวยตาเปลาไมเห็น ประกอบดวย ควันดํา ควันขาว กาซคารบอนมอนอกไซด
(CO) กาซไฮโดรคารบอน (HC) และเสียงดัง
คําวา รูจ กั ก็ตอ งรูก นั ตัง้ แต ลักษณะ อันตราย ผลกระทบ และวิธกี าร
ปองกัน รวมทัง้ วิธกี ารตรวจวัดมลพิษแตละประเภท
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ควันดํา

(รถทีใ่ ชเครือ่ งยนตดเี ซล)
คือ อนุภาคของถานหรือคารบอนเปนผงเขมาเล็กๆ ที่เหลือจากการ
เผาไหมของเครื่องยนตที่ใชน้ํามันดีเซล

❖

อันตรายจากควันดํา

เนือ่ งจากควันดําเปนเขมาเล็กๆ จะมีผลทําใหบดบังการมองเห็น กอความ
รําคาญ และผงเขมาเหลานีย้ งั สามารถเขาไปสะสมในถุงลมปอด อาจกอใหเกิดโรค
ทางเดินหายใจ และอาจเปนตัวการทําใหเกิดมะเร็งในปอดได
สําหรับเครื่องยนตจะทําใหสิ้นเปลืองน้ํามัน อายุการใชงานสั้น และ
ประสิทธิภาพต่าํ

❖

สาเหตุของการเกิดควันดํา
❈
❈
❈
❈
❈

❖

การลดและปองกันการเกิดควันดํา
❈
❈
❈
❈
❈

8

หมอกรองอากาศสกปรกอุดตัน
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงชํารุด
การปรับแตงระบบปมน้ํามันเชื้อเพลิงไมเหมาะสม และตั้งจังหวะ
การฉีดเชือ้ เพลิงไมถกู ตอง
บรรทุกเกินอัตราทีผ่ ผู ลิตรถกําหนด
ใชเครือ่ งยนตทม่ี สี ภาพไมสมบูรณหรือชํารุด
ทําความสะอาดหรือเปลีย่ นไสกรองอากาศใหม
เปลีย่ นน้าํ มันเครือ่ ง กรองน้าํ มันเครือ่ งตามระยะเวลา หรือเร็วกวา
สําหรับรถทีใ่ ชงานหนัก
เปลีย่ นกรองน้าํ มันเชือ้ เพลิงตามทีผ่ ผู ลิตรถกําหนด
ตรวจเช็คและปรับตั้งหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนละออง และมี
แรงดันตามทีผ่ ผู ลิตรถกําหนด
ปรับตัง้ ปม น้าํ มันเชือ้ เพลิงและตัง้ จังหวะการฉีดเชือ้ เพลิงใหถกู ตอง

ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ)
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❈
❈

❖

วิธกี ารตรวจวัด
❈
❈
❈
❈
❈

❖

หลีกเลีย่ งการบรรทุกน้าํ หนักเกินพิกดั และควรขับรถอยางนิม่ นวล
ตรวจเช็คและซอมเครื่องยนตใหอยูในสภาพสมบูรณอยูเสมอ
จัดเตรียมรถยนตและเครือ่ งมือวัดควันดํา
จอดรถยนตอยูในตําแหนงเกียรวาง
เรงเครื่องยนตอยางรวดเร็วจนสุดคันเรง พรอมตรวจคาควันดําโดยใช
เครือ่ งมือวัดควันดําระบบกระดาษกรอง
ใหวดั คาควันดําสองครัง้ โดยใชคา สูงสุดทีว่ ดั ไดเปนเกณฑตดั สิน
ถาคาควันดําที่วัดไดทั้งสองครั้งแตกตางกัน เกินกวารอยละ 5 ใหวัดคา
ควันดําใหม

คามาตรฐานควันดํา

สําหรับการตรวจวัดแบบกระดาษกรอง ไมมภี าระ จะตองมีคา ควันดําไมเกิน 50%
และคามาตรฐานสําหรับวิธตี รวจวัดอืน่ ๆ มีดงั นี้
ประเภทรถ

คามาตรฐาน
50%
45%
รถยนตดเี ซล
40%
35%

วิธตี รวจวัด
ไมมภี าระ ระบบกระดาษกรอง
ไมมภี าระ ระบบวัดความทึบแสง
มีภาระ อยูบ นเครือ่ งทดสอบ ระบบกระดาษกรอง
มีภาระ อยูบ นเครือ่ งทดสอบ ระบบวัดความทึบแสง
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ควันขาว

(รถจักรยานยนต)
คือ กลุม ละอองน้าํ มันหลอลืน่ ทีย่ งั ไมเผาไหม หรือเผาไหมเพียงบางสวน เมือ่
กระทบกับบรรยากาศภายนอกทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ า่ํ กวาก็จะกลายเปนควันขาวออกมาจาก
ทอไอเสีย ควันขาว จะเกิดมากในรถจักรยานยนตทใ่ี ชเครือ่ งยนตแบบ 2 จังหวะ
หรือรถสามลอเครือ่ ง

❖

อันตรายจากควันขาว

จากลักษณะเปนละอองน้ํามันหลอลื่นที่ยังไมเผาไหม รวมทั้งผงเขมา
ขนาดเล็ก จะเปนตนเหตุของหมอกควันขาว ทําใหบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น
ผลตอรางกายจะทําใหแสบและระคายเคืองตา ระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ
และอาจกอใหเกิดโรคมะเร็งได
สําหรับเครือ่ งยนต จะทําใหเกิดการอุดตันทีช่ อ งระบายไอเสีย จังหวะการ
ระบายไอเสียผิดไปจากเดิม เครือ่ งยนตมสี มรรถนะต่าํ แรงมาลดลง ตองซอมบํารุง
บอย

❖

สาเหตุของการเกิดควันขาว
❈
❈
❈
❈
❈

❖

นําน้ํามันเครื่องหลอลื่นผสมลงในถังน้ํามันเชื้อเพลิง
ใชน้ํามันหลอลื่นไมไดมาตรฐาน ไมไดใชน้ํามันหลอลื่นชนิด Low
Smoke
กรองอากาศสกปรกอุดตัน
ปรับตั้งสวนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศและน้ํามันหลอลื่น
ไมเหมาะสมกัน
เครือ่ งยนตสกึ หรอมาก

การลดและปองกันการเกิดควันขาว
❈
❈

ไมควรปรับแตงวาลวน้าํ มันหลอลืน่ เกินกวาบริษทั ผูผ ลิตกําหนด
ควรใชนาํ้ มันหลอลืน่ ชนิด Low Smoke ทีไ่ ดมาตรฐาน
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❈
❈
❈

❖

วิธกี ารตรวจวัด
❈
❈
❈
❈

❈

❖

ไมนําน้ํามันเครื่องหลอลื่นผสมลงในถังน้ํามันเชื้อเพลิง
หมัน่ ทําความสะอาดกรองอากาศ
ตรวจเช็คและบํารุงรักษาเครื่องยนตตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตอยาง
เครงครัด
จัดเตรียมรถจักรยานยนตและเครือ่ งมือวัดควันขาว
จอดรถจักรยานยนตอยูใ นตําแหนงเกียรวา ง
เรงเครือ่ งยนตอยางรวดเร็ว จนถึงความเร็วรอบสามในสีข่ องความเร็วรอบ
ทีใ่ หกาํ ลังสูงสุด จากนัน้ ปลอยคันเรงเพือ่ ใหเครือ่ งยนตกลับมาสูร อบเดินเบา
เรงเครื่องยนตตามวิธีขางตน ซ้ํากัน 15 ครั้ง โดยใหบันทึกคาสูงสุดของ
ควันขาวทีต่ รวจวัดไดในแตละครัง้ และถาผลการตรวจวัดทัง้ 5 ครัง้ ไมเกิน
คามาตรฐาน ใหถอื วารถจักรยานยนตคนั ดังกลาว มีคา ควันขาวเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด แตถาผลการตรวจวัดครั้งใดครั้งหนึ่งมีคาควันขาวเกิน
มาตรฐานที่กําหนด ใหทําการตรวจวัดจนครบ 15 ครั้ง โดยใหบันทึกคา
สูงสุดของควันขาวที่ตรวจวัดไดในครั้งที่ 11 ถึง 15 และนํามาคํานวณหา
คาเฉลี่ยเพื่อใชเปนเกณฑตัดสิน
กรณีทม่ี ที อ ไอเสียมากกวา 1 ทอ ใหตรวจวัดควันขาวจากทอไอเสียของรถ
จักรยานยนตทุกขั้นตอน ทุกทอ และใหใชคาสูงสุดที่ตรวจวัดไดเพื่อใชเปน
เกณฑตดั สิน

คามาตรฐานควันขาว

ตองมีคา ไมเกินรอยละ 30 เมือ่ ตรวจวัดดวยเครือ่ งวัดควันระบบ Opacity แบบ Full
Flow (ระบบวัดความทึบแสงแบบไหลผานทัง้ หมด)
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กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
และกาซไฮโดรคารบอน (HC)

(รถจักรยานยนต และรถทีใ่ ชเครือ่ งยนตเบนซิน)
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น ยากตอ
การสังเกต เกิดจากการเผาไหมนาํ้ มันไมสมบูรณของเครือ่ งยนตเบนซิน
กาซไฮโดรคารบอน (HC) เปนกาซทีเ่ หลือจากการเผาไหมไมสมบูรณของ
น้าํ มันเชือ้ เพลิงหรือน้าํ มันหลอลืน่ และถูกขับออกมากับไอเสียในรูปของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนชนิดตางๆ มากกวา 200 ชนิด

❖

อันตรายจากกาซคารบอนมอนอกไซด และกาซไฮโดร
คารบอน

กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เปนอันตรายตอระบบเลือดที่มีผลตอ
สมองโดยตรง ถามีกาซนี้เพียง 60 สวนในลานสวน จะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ
ออนเพลีย อาเจียน และหากมีกาซนี้เกิน 5,000 สวนในลานสวนของอากาศที่
หายใจ อาจมีอาการถึงขัน้ โคมา ชีพจรเตนออน ระบบหายใจลมเหลว อาจถึงแก
ชีวติ ได
กาซไฮโดรคารบอน (HC) สงผลทําใหระคายเคืองตอผิวหนัง ตา ถาไดรบั
อยางตอเนือ่ งจะเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ และอาจกอใหเกิดมะเร็งได
ทัง้ CO และ HC มีผลตอเครือ่ งยนต คือจะทําใหสนิ้ เปลืองน้าํ มันเชือ้ เพลิง
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของเครือ่ งยนตตาํ่

❖

สาเหตุการเกิดกาซคารบอนมอนอกไซด และกาซไฮโดร
คารบอน
❈
❈
❈
❈
❈

ปรับแตงระบบไฟจุดระเบิด หรือปรับอัตราสวนผสมน้าํ มันเชือ้ เพลิง
และอากาศไมเหมาะสม
ไสกรองอากาศสกปรก อุดตัน
ใชนาํ้ มันผิดประเภท เชน ใชนาํ้ มันคาออกเทนไมถกู ตอง
เครือ่ งยนตมสี ภาพชํารุด ไมสมบูรณ (เครือ่ งยนตหลวม)
บรรทุกน้าํ หนักเกินอัตราทีก่ าํ หนด
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❖

การลดและปองกันการเกิดกาซคารบอนมอนอกไซด และกาซ
ไฮโดรคารบอน
❈
❈
❈
❈
❈
❈
❈
❈
❈

❖

วิธกี ารตรวจวัด – แบบใชเครือ่ งมือวัดระบบ NDIR
❈
❈
❈
❈

❈

❖

ปรับแตงสวนผสมระหวางน้าํ มันกับอากาศใหถกู ตอง
ทําความสะอาดหรือเปลีย่ นกรองอากาศ
ทําความสะอาดหัวเทียน และหนาทองขาวหรือเปลีย่ นใหม
ลางทําความสะอาดคารบเู รเตอร
ปรับแตงระบบจุดระเบิดใหถกู ตอง
เปลีย่ นกรองน้าํ มันเครือ่ งตามระยะเวลาหรือเร็วกวาสําหรับรถทีใ่ ชงานหนัก
ใชนาํ้ มันเชือ้ เพลิงทีไ่ ดมาตรฐาน และมีคา ออกเทนเหมาะสมกับเครือ่ งยนต
หลีกเลีย่ งการบรรทุกน้าํ หนักเกินพิกดั
ตรวจเช็คและซอมเครื่องยนตใหอยูในสภาพสมบูรณ
จั ด เตรี ย มรถยนต / รถจั ก รยานยนต และเครื่ อ งมื อ วั ด ระบบ NDIR
(Non–dispersive Infrared) หรือเครือ่ งวัดระบบอืน่ ทีเ่ ทียบเทา
เดินเครือ่ งยนต ใหอยูใ นอุณหภูมใิ ชงานปกติ
ขณะเครือ่ งยนตเดินเบา ใหสอดหัววัดของเครือ่ งมือเขาไปในทอไอเสียใหลกึ
มากทีส่ ดุ
อานคาปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด และกาซไฮโดร
คารบอน เมือ่ เครือ่ งมือแสดงผลคงทีแ่ ลว ในกรณีเครือ่ งมือแสดงผลไมคงที่
ใหใชคา เฉลีย่ ของคาทีอ่ า นไดระหวางคาสูงสุดและต่าํ สุดในการวัดครัง้ นัน้
ใหวดั คาสองครัง้ แลวใชคา เฉลีย่ ทีว่ ดั ไดเปนเกณฑตดั สิน

คามาตรฐาน CO, HC
ประเภทรถ

รถยนตเบนซิน
จดทะเบียนกอน 1 พ.ย. 36

❈
❈

จดทะเบียนตัง้ แต 1 พ.ย. 36

รถจักรยานยนต

มลพิษ

คามาตรฐาน

CO
HC
CO
HC
CO
HC

4.5%
600 ppm
1.5%
200 ppm
4.5%
10,000 ppm
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ระดับเสียงจากยานพาหนะ
(รถทุกประเภท)

ระดับเสียงที่เกินมาตรฐานเปนปญหามลพิษอยางหนึ่ง มีแหลงกําเนิด
ทีส่ าํ คัญจากการคมนาคมขนสง บริเวณริมถนนหรือใกลเสนทางจราจร รวมถึงบริเวณ
ทีม่ กี ารกอสราง แหลงกําเนิดเสียงทีเ่ ปนปญหามากทีส่ ดุ ในเมือง คือ รถจักรยานยนต
รถยนต และรถอืน่ ๆ ทีม่ กี ารดัดแปลงทอไอเสีย

❖

อันตรายจากเสียงดังจากยานพาหนะ
❈
❈
❈
❈
❈

❖

สาเหตุของการเกิดเสียงดังจากยานพาหนะ
❈
❈
❈
❈
❈
❈

❖

กอใหเกิดความรําคาญ และรบกวนการสือ่ สารทีใ่ ชเสียง
ลดประสิทธิภาพในการทํางาน และการเรียนรู
เกิดความเครียด และความผิดพลาดในการทํางาน
อันตรายตอระบบการไดยนิ
อาจเปนสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง และแผลในกระเพาะ
อาหาร
ทอไอเสียแตกชํารุด
น็อตยึดขอตอไมแนน
ประเก็นทอไอเสียขาด
ไมมไี สกรองไอเสียหรือถอดออก
ไมมีหมอพักไอเสียหรือมีแตชํารุด
ทําการตัดแปลงทอไอเสีย

การลดและปองกันการเกิดเสียงดังจากยานพาหนะ
❈
❈
❈
❈
❈
❈

ซอมทอไอเสียใหอยูในสภาพใชงานไดดี
เปลีย่ นประเก็นทอไอเสียใหมเมือ่ ชํารุดหรือขาด
ใสไสกรองไอเสียใหถกู ตอง
ทําความสะอาดเขมาที่อุดตันที่ทอไอเสีย
ซอมหรือเปลี่ยนหมอพักไอเสียใหมใหเหมาะสม
ใชทอ ไอเสียทีไ่ ดมาตรฐาน

1 4 ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ)
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❖

วิธกี ารตรวจวัดระดับเสียงจากยานพาหนะ
❈
❈
❈

❖

จัดเตรียมรถและเครือ่ งมือตรวจวัดเสียง
จอดรถอยูก บั ทีใ่ นตําแหนงเกียรวา ง
เรงเครือ่ งยนตใหความเร็วรอบ ดังนี้
1. เครือ่ งยนตเบนซิน ใหเรงเครือ่ งยนตใหมคี วามเร็วรอบ เทากับ สาม
ในสี่ ของความเร็วรอบทีใ่ หกาํ ลังสูงสุด
2. เครือ่ งยนตดเี ซล ใหเรงเครือ่ งยนตใหมคี วามเร็วรอบเทาความเร็วรอบ
สูงสุด
3. รถจักรยานยนต หากเครือ่ งยนตนน้ั มีความเร็วรอบทีใ่ หกาํ ลังสูงเกิน
กวา 5,000 รอบตอนาที ใหเรงเครือ่ งยนตใหมคี วามเร็วรอบเทากับ
กึ่งหนึ่งของความเร็วรอบที่ใหกําลังสูงสุด และหากเครื่องยนตนั้นมี
ความเร็วรอบทีใ่ หกาํ ลังสูงสุดไมเกิน 5,000 รอบตอนาที ใหเรงเครือ่ ง
ยนตใหมคี วามเร็วรอบเทากับ 3 ใน 4 ของความเร็วรอบทีใ่ หกาํ ลัง
สูงสุด
4. ใหตรวจสอบคาระดับเสียง 2 ครัง้ และใหถอื เอาคาสูงสุดทีว่ ดั ไดเปน
คาระดับเสียงของเครือ่ งยนต ถาคาระดับเสียงทีต่ รวจสอบทัง้ 2 ครัง้
แตกตางกันเกินกวา 2 เดซิเบล เอ ใหตรวจสอบคาระดับเสียง โดย
เริ่มตนใหม

คามาตรฐานระดับเสียง

รถยนตเบนซิน และรถยนตดเี ซล ตองมีคา ไมเกิน 100 เดซิเบลเอ (dBA)
รถจักรยานยนต ตองมีคา ไมเกิน 95 เดซิเบลเอ (dBA)
โดยเครือ่ งวัดระดับเสียงหางจากปลายทอไอเสีย 0.5 เมตร ทํามุม 45 องศา กับ
ทางออกทอไอเสีย และแกนไมโครโฟนขนานกับพื้นระดับเดียวกับทอไอเสีย แตทั้งนี้ตอง
ไมตาํ่ กวา 0.20 เมตร
❈
❈
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คามาตรฐานคามลพิษทางอากาศและเสียงจากรถใชงาน
ประเภทรถ

รถยนตดเี ซล

รถยนตเบนซิน
❈ จดทะเบียน
กอน 1 พ.ย. 36
❈ จดทะเบียน
ตัง้ แต 1 พ.ย. 36

รถจักรยานยนต

มลพิษ
ควันดํา

คามาตรฐาน
วิธตี รวจวัด
50%
ไมมภี าระ ระบบกระดาษกรอง
45%
ไมมภี าระ ระบบวัดความทึบแสง
40%
มีภาระ อยูบ นเครือ่ งทดสอบ
ระบบกระดาษกรอง
35%
มีภาระ อยูบ นเครือ่ งทดสอบ
ระบบวัดความทึบแสง
ระดับเสียง 100 dBA วัดทีร่ ะยะหาง 0.5 เมตร ทํามุม
45 องศา
CO
HC
CO
HC
ระดับเสียง

4.5%
600 ppm
1.5%
200 ppm
100 dBA

ขณะเครื่องยนตเดินเบาใชเครื่องมือ
ระบบ NDIR

วัดทีร่ ะยะหาง 0.5 เมตร ทํามุม
45 องศา
CO
4.5%
ขณะเครื่องยนตเดินเบาใชเครื่องมือ
HC
10,000 ppm ระบบ NDIR
ควันขาว
30%
เรงเครือ่ งยนตอยางเร็วจนถึงความ
เร็วรอบที่ 3 ใน 4 ของความเร็วรอบ
ทีใ่ หกาํ ลังสูงสุด ใชเครือ่ งมือระบบ
วัดความทึบแสงแบบไหลผานทั้งหมด
ระดับเสียง 95 dBA วัดทีร่ ะยะหาง 0.5 เมตร ทํามุม
45 องศา

1 6 ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ)

แนะนําสถานประกอบการลดมลพิษ
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หากคุณเปนมือใหมหดั ขับ หรือไมทราบเรือ่ งเครือ่ งยนตและการดูแลรักษา
ทีถ่ กู วิธี กรมควบคุมมลพิษ ขอแนะนําสถานประกอบการลดมลพิษ “คลินกิ ไอเสีย
มาตรฐานดีเดน” และ “คลินกิ ไอเสียมาตรฐาน” เพียงสังเกตปายทีต่ ดิ ตัง้ อยูด า น
หนาสถานประกอบการนัน้ ๆ ใกลทไี่ หนก็เขารับบริการทีน่ นั่ มัน่ ใจในเรือ่ งการบริการ
วามีคณ
ุ ภาพเทาเทียมกัน และรถของคุณจะปลอดมลพิษจากไอเสียเครือ่ งยนต

คลินกิ ไอเสียมาตรฐานดีเดนและคลินกิ ไอเสียมาตรฐาน
หมายถึง สถานประกอบการ หรือศูนยบริการ ทีใ่ หบริการซอมบํารุงรักษา
และปรับแตงเครื่องยนต ที่สมัครเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ ไดรับการ
ตรวจประเมินและผานตามเกณฑมาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษ โดยสถาน
ประกอบการจะไดรบั ปาย “คลินกิ ไอเสียมาตรฐานดีเดน หรือคลินกิ ไอเสียมาตรฐาน”
เพื่อติดตั้ง ณ สถานประกอบการ เพื่อเปนการรับรองและประกันคุณภาพการ
ใหบริการ
คลินกิ ไอเสียมาตรฐาน จะผานการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 6 ดาน
ประกอบดวย ดานบุคลากร การจัดสถานประกอบการ การจัดการสิ่งแวดลอม
การบริหารจัดการงานซอม การประกันและควบคุมคุณภาพของงาน และเครือ่ งมือ
เครือ่ งจักร และอุปกรณ
กรมควบคุมมลพิษจะดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การใหบริการ ทุกๆ 2 ป เพื่อเปนการยืนยันและรับประกันถึงคุณภาพของการ
ใหบริการ สมกับคําวา สถานประกอบการลดมลพิษ “คลินกิ ไอเสียมาตรฐาน”
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รายชือ่

สถานประกอบการปรับแตงและซอมบํารุงเครือ่ งยนตทไ่ี ดมาตรฐาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 126 แหง
กรุงเทพฯ

คลองเตย
คันนายาว

จตุจักร

จอมทอง

ดอนเมือง
ดินแดง
ทวีวัฒนา

บริษทั พระราม 4 ฮอนดาคารส กรุป จํากัด
อูเ จริญยนต
ธนศักดิ์กลการ
บริษัท คิงสธง จํากัด*
บริษทั สยามกลการ เทรดดิง้ จํากัด
(สาขารามอินทรา)
บริษัท โตโยตามหานคร จํากัด*
บริษทั มิตซูวภิ าวดี จํากัด (สาขาวิภาวดีรงั สิต)*
บริษทั สยามกลการ เทรดดิง้ จํากัด
(สาขาวิภาวดี)*
SPC กลการ
บริษทั ควอลิฟาย ออโต เซอรวสิ จํากัด
บริษทั ดาวคะนอง ฮอนดาออโตโมบิล จํากัด*
บริษทั โตโยตา ธนบุรี จํากัด (สาขาพระราม 2)*
บริษทั พี.วี. มอเตอร จํากัด (สาขาจอมทอง)
บริษทั เอ็น ซี เอ็ม ออโต เซอรวสิ จํากัด*
อูศ นู ยบริการ (1962)*
บริษัท ไทกา มอเตอรเซลล จํากัด*
บริษัท ไทยอัลติเมทคาร จํากัด สาขาสุทธิสาร
(MG RanLover Ford)*
บริษัท ยนตรกิจเซอรวสิ จํากัด
(สาขาพุทธมณฑล)

0 2671 9990
0 2311 4320
0 2510 9646
0 2948 5569–70
0 2510 1328

✓
✓
✓
✓
✓

0 2512 0147–60
0 2939 4360–6
0 2561 0813–5
0 2477 2578
0 2468 5993–5
0 2477 0055
0 2476 5404–9
0 2878 1701–4
0 2875 7763–4
0 2533 6166–8
0 2692 7927
0 2693 7120–27
0 2441 0588–91

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

เขต

รถจักรยานยนต

❖

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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ธนบุรี
บางกอกนอย
บางกอกใหญ
บางกะป

บางเขน

บางคอแหลม
บางแค
บางซือ่
บางนา

บางพลัด

บริษทั โตโยตา ธนบุรี จํากัด
(รัชดาภิเษก–ทาพระ)*
บริษทั นครชัย เซอรวสิ จํากัด (สาขาเดอะมอลล)*
บริษัท สยามกลการเซลส (ประเทศไทย) จํากัด
(สาขาอรุณอมรินทร)
บริษทั นครชัย มิตซู จํากัด*
บริษัท โตโยตา ธนบุรี จํากัด (สาขาคลองจัน่ )*
บริษัท เวิลดสปด จํากัด
บริษทั สยามกลการ เทรดดิง้ จํากัด
(สาขารามคําแหง)
บริษทั สยามกลการเซลส (ประเทศไทย) จํากัด
(สาขาลาดพราว)*
บริษทั เอส.พี. ซูซูกิ จํากัด (สาขาหัวหมาก)*
บริษทั ฮอนดาออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
(สาขาลาดพราว)*
หจก. สิริลักษณทรานสปอรต*
ตีเ๋ จริญยนต
บริษทั อนันตไลน ออโต โมบิลส จํากัด
หจก. นิวสหยานยนต (1997)
ทักษิณยนต
บริษทั พระราม 3 ฮอนดาคารส จํากัด
บริษทั วี กรุป ฮอนดาคารส จํากัด
(สาขาหนองแขม)
บริษทั โตโยตา ธนบุรี จํากัด (สาขาบางซือ่ )
บริษทั นัดพบบางใหญ จํากัด (สาขาเตาปูน 1)
บริษทั พาราวินเซอร จํากัด (สาขาบางซอน)*
K T QUICK
บริษทั สยามกลการ เทรดดิง้ จํากัด (สาขาบางนา)
บริษทั สยามกลการเซลส (ประเทศไทย) จํากัด
(สาขาบางนา ก.ม.4)
บริษทั โตโยตา ธนบุรี จํากัด (สาขาจรัญสนิทวงศ)*
บริษทั นครหลวงคอมเมอรเชียล จํากัด
บริษทั มิตซูวภิ าวดี (สาขาบางออ)*
บริษทั ยูไนเต็ด มอเตอรเซลส จํากัด*
บริษทั สวีเดนมอเตอรส จํากัด (มหาชน)*
อูจักรพันธ

2 0 ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ)

0 2477 0077

✓

0 2477 9886–7
0 2886 1535–7

✓
✓

0 2467 2074
0 2734 0147–50
0 2379 4528
0 2718 5870–3

✓
✓
✓
✓

0 2731 2724–8

✓

0 2318 7788
0 2731 2724–8

✓

0 2734 6579
0 2954 1603
0 2971 9361–3
0 2552 6374
0 2954 0614
0 2689 1410–9
0 2421 2732

✓
✓

0 2912 2200
0 2585 5758
0 2910 9980–5
0 2746 7202–4
0 2744 5945–8
0 2743 1559–61
0 2434 1496–7
0 2424 5424
0 2433 0231–7
0 2434 7831–40
0 2883 0511–25
0 2435 6653

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

เขต

รถจักรยานยนต

กรุงเทพฯ (ตอ)

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

บางรัก
ปทุมวัน

พระโขนง

พญาไท
ภาษีเจริญ
มีนบุรี
ราชเทวี

ลาดพราว
วังทองหลาง
วัฒนา

สวนหลวง
สัมพันธวงศ
สาทร

บริษทั ยนตรกิจเซอรวสิ จํากัด*
บริษทั สวีเดนมอเตอรส จํากัด (มหาชน)*
บริษัท ยนตรกิจเซอรวสิ จํากัด
(เปอรโยต รองเมือง)
บริษทั สยามกลการเซลส (ประเทศไทย) จํากัด
(สาขาปทุมวัน)*
บริษทั บุญมียานยนต จํากัด*
บริษทั สยามกลการ เทรดดิง้ จํากัด (บางจาก)*
บริษทั สยามกลการเทรดดิง้ จํากัด
(สาขาบางนา–ตราด ก.ม. 41)
บริษทั ฮอนดาออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด*
บริษทั ไทยอัลติเมทคาร จํากัด (ถ. วิภาวดีรงั สิต)*
บริษทั ซี.เอ.อาร.มอเตอร.เซอรวสิ จํากัด*
บริษทั เอส พี อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด*
บริษทั พี ไอ ซี ออโตเซอรวสิ จํากัด*
หจก. ประสงคออโตเซอรวสิ
บริษทั สยามกลการ เทรดดิง้ จํากัด
(สาขาพญาไท)
บริษทั สยามอินเตอรเนชัน่ แนลคอรปอเรชัน่
จํากัด*
บริษทั ออโตเทคนิค (ประเทศไทย) จํากัด*
บริษทั ฮอนดาออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด*
บริษทั กิจจาออโตเช็คพอยท จํากัด*
บริษัท สวีเดนมอเตอรส จํากัด (มหาชน)*
บริษทั เอส ทรี ออโต จํากัด
บริษัท เจริญไทยมอเตอรเซลส จํากัด
(สุขุมวิท 71)
บริษัท ไทยเอเซีย อะไหลยนต จํากัด
บริษทั สวีเดนมอเตอรส จํากัด (มหาชน)*
บริษัท โตโยตา ธนบุรี จํากัด (สาขาออนนุช)*
บริษทั สวีเดนมอเตอรส จํากัด (มหาชน)*
บริษัท มิตซูออโต ซิตี้ จํากัด*
อูบ กั กี่
บริษทั มาสดา ซิตี้ จํากัด*
บริษทั ธนบุรพี านิช จํากัด (ลุมพิน)ี *

0 2266 7085–100
0 2635 3500–6
0 2216 3440–55

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

เขต

รถจักรยานยนต

กรุงเทพฯ (ตอ)

✓
✓
✓

0 2612 5162–7

✓

0 2332 3614–5
0 2332 7245–7
0 2746 7381–3

✓
✓
✓

0 2398 0205
0 2616 1040
0 2421 0266
0 2421 0225
0 2517 9999
0 2517 4131
0 2245 4520–3

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

0 2644 6941–5

✓

0 2255 9300
0 2247 2211
0 2933 2814–7
0 2934 0470–84
0 2934 4322–7
0 2711 0581–4

✓
✓
✓
✓
✓

0 2392 8066
0 2253 0620–32
0 2742 0334–7
0 2319 9800–13
0 2752 6500
0 2221 4086
0 2673 9501–2
0 2679 8700–3

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ) 2 1

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

สายไหม
หนองแขม

หวยขวาง

บริษทั สยามกลการเซลส (ประเทศไทย) จํากัด
(สาขาพหลโยธิน ก.ม.25)
บริษทั สยามกลการเซลส (ประเทศไทย) จํากัด
(สาขาหนองแขม)*
บริษัท หลียานยนตลิสซิ่ง จํากัด*
บริษทั เอส.พี. ซูซกู ิ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยอัลติเมทคาร จํากัด (สาขาหนองแขม)*
บริษัท คาวาซากิมอเตอร เซอรวสิ จํากัด*
บริษทั โตโยตากรุงเทพยนต จํากัด*
บริษทั ที พี–แอค ออโต จํากัด
บริษทั พระรามเกา ฮอนดาคารส จํากัด
บริษทั พิธานพาณิชย จํากัด*
บริษทั ยนตรกิจเซอรวสิ จํากัด (สาขาบางกะป)*
บริษทั สยามกลการเซลส (ประเทศไทย) จํากัด
(สาขาเพชรบุร)ี
อูอ สี านยนต
บริษทั โตโยตา ธนบุรี จํากัด (เพชรบุรตี ดั ใหม)*

0 2993 7205–6

✓

0 2444 2683

✓

0 2421 3691
0 2420 6448
0 2809 9190–3
0 2246 1510–16
0 2319 9876–94
0 2690 6988
0 2719 6830–9
0 2217 6360–3
0 2719 7979
0 2319 7537–9

✓
✓

0 2274 8510
0 2314 3921–2

✓

ดีเซล

เบนซิน

โทรศัพท

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ปริมณฑล

นนทบุรี
บางกรวย
บางบัวทอง
บางใหญ

ทรัพยเจริญยานยนต
บริษัท เอ็น.ซี.อินเตอร เนชัน่ แนล จํากัด*
บริษทั โตโยตานนทบุรี จํากัด
(สาขาตลิง่ ชัน–สุพรรณบุร)ี *
บริษัท นัดพบบางใหญ จํากัด*
บริษทั สยามนิสสัน ยานยนต จํากัด

2 2 ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ)

0 2422 1867
0 2926 6869
0 2903 9300–7

✓

0 2595 0854–5
0 2924 8911–6

✓

✓
✓
✓

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

อําเภอ

รถจักรยานยนต

❖

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

เขต

รถจักรยานยนต

กรุงเทพฯ (ตอ)

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

ปากเกร็ด

เมือง

ปทุมธานี
คลองหลวง
ธัญบุรี

บริษทั โตโยตานนทบุรี จํากัด (สาขาแจงวัฒนะ)*
บริษทั วี กรุป ฮอนดาคารส จํากัด
(สาขาแจงวัฒนะ)*
บริษทั สวีเดนมอเตอร จํากัด (มหาชน)*
บริษทั ติวานนท มิตซูเซอรวสิ จํากัด*
บริษัท โตโยตานนทบุรี จํากัด
(สาขารัตนาธิเบศร)*
บริษทั สยามกลการเซลส (ประเทศไทย) จํากัด
(สาขานนทบุร)ี
หจก. นิวสหยานยนตเจริญดี
บริษทั สากลเบเวอรเร็ดจ จํากัด
(ไมบริการทัว่ ไป)

0 2984 5550
0 2980 9600–5

บริษทั ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด*
บริษทั สยามกลการเซลส (ประเทศไทย) จํากัด
(สาขาบางพลี)
บางพลี
บริษทั คารแลนด เซอรวสิ จํากัด
บริษัท มิตรสยามมอเตอร จํากัด*
พระประแดง บริษทั บี.เอ็ม.วี. กลการ จํากัด*
บริษทั พระประแดง ฮอนดาคารส จํากัด
บริษทั สุขสวัสดิม์ อเตอรเวิรค จํากัด
บริษทั เอ.พี. ฮอนดา จํากัด*
หจก. สองเกามอเตอรไรซซง่ิ *
พระสมุทรเจดีย บริษทั สยามกลการเซลส (ประเทศไทย) จํากัด*
เมือง
บริษทั แชยานยนตกลการ จํากัด*
บริษทั เทพารักษมอเตอร ลิซซิง่ จํากัด
บริษทั บี.เอ็ม.ซี. ยิง่ เจริญ จํากัด
บริษทั สวีเดนมอเตอรส จํากัด (มหาชน)*
อูร งุ เรืองเซอรวสิ (1997)

ดีเซล

✓
✓

0 2962 1520–24
0 2952 3287–8
0 2950 5000

✓
✓

0 2526 1315

✓

0 2591 2669
0 2951 0435

✓

✓
✓

บริษทั มิตซูรุงเจริญ จํากัด สาขารังสิต*
0 2901 2315
บริษัท โตโยตาปทุมธานี จํากัด
0 2902 1195
(สาขาคลองหลวง)*
บริษทั เอส.พี. ซูซกู ิ จํากัด (สาขารังสิต คลอง 4)* 0 2957 9851–4

สมุทรปราการ
กิง่ อ.
บางเสาธง

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

เขต

รถจักรยานยนต

ปริมณฑล (ตอ)

✓
✓
✓

0 2740 8000
0 2740 0795–8

✓
✓

0 2750 1771–8
0 2738 4534–39
0 2748 4968
0 2816 1061–4
0 2463 3886–7
0 2757 6111
0 2463 4448
0 2425 8725
0 2389 5582–3
0 2383 5467–8
0 2757 8281
0 2758 7141–4
0 2758 2180

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ) 2 3

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

SIME DARBY MAZDA (THAILAND) LTD. 0 2703 2211
บริษทั ศูนยซอ มรถธนันต จํากัด*
0 2758 5558
บริษัท ไบด แคร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด*
0 2388 0868 ตอ 143 ✓

สมุทรสาคร
กระทุมแบน
เมือง

หจก. ออมนอยเจริญยนต*
บริษทั มิตซูชัยพร จํากัด

0 2420 6330–1
0 3483 6737

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

เขต

รถจักรยานยนต

ปริมณฑล (ตอ)

✓
3

✓
✓

* เปนคลินิกไอเสียมาตรฐานดีเดน

ภาคเหนือ 60 แหง

เมือง

บริษทั เจริญมอเตอรเชียงใหม จํากัด
บริษทั เชียงใหมแสงชัยมอเตอร จํากัด
บริษทั ซี.วี.เอ ซูซกู ิ จํากัด (สาขาขวงสิงห)
บริษทั นิยมพานิช จํากัด (สาขาราชดําเนิน)*
บริษทั นิยมพานิช จํากัด (สํานักงานใหญ)*
บริษทั สหพานิช เชียงใหม จํากัด (สํานักงานใหญ)*
บริษัท แสงชัยมอเตอรเซลส จํากัด (สาขาแมโจ)
บริษทั นัตมิ อเตอร จํากัด*
หจก. นัตมิ อเตอร (จอมทอง)*
หจก. แสงชัยพาณิชย*
แดง เซอรวสิ
บริษทั แสงชัยมอเตอรเซลส จํากัด
(สํานักงานใหญ)
บริษัท แสงชัยธุรกิจยานยนต จํากัด*

2 4 ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ)

0 5321 3669
0 5321 3017
0 5321 6666
0 5327 8111
0 5327 0020
0 5322 0999
0 5326 2555
0 5340 0962
0 5382 6603
0 5324 5454
0 5381 4848
0 5321 1381

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

0 5323 5604

✓

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

อําเภอ

รถจักรยานยนต

เชียงใหม

❖

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

บริษทั ธารา จํากัด (สาขาสํานักงานใหญ)*
บริษทั นิยมพานิช จํากัด (สาขาราชดําเนิน) *
บริษทั นิยมพานิช จํากัด (สํานักงานใหญ)*
บริษทั พรีเมียร มอเตอร จํากัด
บริษทั พรีเมียรมอเตอร จํากัด*
EFI AUTO SERVICE*
บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม จํากัด
บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม จํากัด
(สํานักงานใหญ)
บริษัท สยามนิสสันนครพิงค จํากัด
บริษทั สหพานิชเชียงใหม จํากัด (สํานักงานใหญ)*
อูเ จ เค ออโตเซอรวสิ
อูเ ชียงใหมกลการเซอรวสิ
อูพ ฒ
ั นาเซอรวสิ
อูวิทยาการชาง
อูส ริ พิ งษ
บริษทั เชียงใหมมาส จํากัด
บริษทั มาสดา เชียงใหม
บริษทั ไฮเทคคาร จํากัด
รานเชียงใหม คาร
สกุลชัยเซอรวสิ
หจก. เชียงใหมสยามมอเตอร
หจก. วี พี ออโตเทค
อูเ ทคนิคกลการ
บริษทั เจริญมอเตอร เบนซ จํากัด*
บริษทั เจริญมอเตอรเชียงใหม จํากัด
บริษทั เจริญมอเตอรเชียงใหม จํากัด (เซฟโรเลต)
บริษทั ชนะศิลปมอเตอร จํากัด*
บริษทั พงศโชตนาการยาง จํากัด
บริษทั เซฟเวย ออโต เซอรวสิ จํากัด
รานออโตเมคอัพ
หจก. สายเหนือคารเซอรวสิ
อูส ขุ เกษมเซอรวสิ
บริษทั ยนตรกิจเซอรวสิ จํากัด (ถ. เจริญเมือง)*

0 5324 4671
0 5327 8111
0 5327 0020
0 5340 8111–3
0 5327 0184–7
0 5324 2139
0 5328 5100
0 5385 0136–44

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

0 5324 5702–3
0 5322 0999
0 5327 5375
0 5324 2965
0 5320 0595–6
0 5381 2321
0 5327 0999
0 5330 8476–9
0 5324 7809–10
0 5327 9790
0 5320 0446
0 5330 8881–4
0 5324 4905
0 5328 3565–6
0 5330 4527
0 5341 2911–2
0 5381 4819–21
0 5327 6720
0 5330 4073–74
0 5321 1705
0 5320 0628–30
0 5330 4490
0 5380 5252–4
0 5330 2599
0 5330 2523–5

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

อําดภอ

รถจักรยานยนต

เชียงใหม (ตอ)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ) 2 5

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

สันกําแพง
ฝาง
สารภี
สันปาตอง
หางดง
ไชยปราการ

บริษทั ธารา จํากัด (สาขาเจริญเมือง)
บริษทั ธารา จํากัด (สาขาแอรพอรท)
บริษทั เปรมประชากลการ จํากัด*
อูซ ปุ เปอรฮโ นกลการ
รานอินทรวงศ เซล เซอรวสิ
บริษทั สยามนิสสันเชียงใหม จํากัด
อูก าํ พล SERVICE
บริษทั อีซูซุ เชียงใหม เซลส จํากัด*
บริษัท นิยมพานิช จํากัด (สาขาสันปาตอง)*
บริษทั นิยมพานิช จํากัด (สาขาสันปาตอง)*
หางหุน สวนจํากัด ลิม้ เมงจัว้ (หางดง)*
อูส มานยนต หางดง
หางหุน สวนจํากัด ลิม้ เมงจัง้ (ไชยปราการ)

0 5324 2637
0 5320 3603–7
0 5324 2767
0 5324 3539
0 5339 0547
0 5388 2296
0 5381 7085
0 5324 9710–12
0 5331 1098
0 5331 1098
0 5343 3256–7
0 5344 1863
0 5387 0660–1

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

อําดภอ

รถจักรยานยนต

เชียงใหม (ตอ)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

ลําพูน

เมือง

บริษทั นิยมพานิช จํากัด (สาขาลําพูน)*

* เปนคลินิกไอเสียมาตรฐานดีเดน

2 6 ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ)

0 5356 1356

✓

✓

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

เบนซิน-ดีเซล

อําเภอ

รถยนต

รถจักรยานยนต

❖

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 แหง

เมือง

บริษทั เกริกเกียรติเอ็นเตอรไพรส จํากัด*
บริษทั เกริกเกียรติเอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริษทั เกริกเกียรติเอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริษทั เกริกเกียรติเอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริษัท โคราชเหลาไพศาล จํากัด
บริษทั โตโยตานครราชสีมา (ไทยเย็น) จํากัด
(สาขาจอหอ)
บริษทั คลังโอโตโมบิลส จํากัด
บริษทั ราชาออโตเซลล จํากัด*
บริษทั ณัฐดนัยเอ็นเตอรไพรส จํากัด
หจก. โตโยตาโคราช 1998*
บริษทั เอกสหกรุป จํากัด
บริษทั เอกสหกรุป จํากัด
หจก. โตโยตาโคราช 1988 (สาขาโคกกรวด)
บริษทั ราชายนต (1995)
บริษทั โตโยตานครราชสีมา (ไทยเย็น) จํากัด*
บริษทั มาสดาสิบสีมา จํากัด
บริษทั ตังปกโคราช จํากัด*
ปากชอง
บริษทั โตโยตานครราชสีมา (ไทยเย็น) จํากัด
(สาขาปากชอง)*
สีคว้ิ
บริษทั โตโยตานครราชสีมา(ไทยเย็น) จํากัด
(สาขาสีคว้ิ )
กิ่งอําเภอสีดา บริษัท โตโยตานครราชสีมา (ไทยเย็น) จํากัด *
โนนสูง
หจก.โตโยตาโคราช 1988 จํากัด (สาขาพิมาย)

0 4426 7041–3
0 4425 7219
0 4424 2350
0 4426 7451–3
0 4426 6031
0 4429 6649

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

อําเภอ

รถจักรยานยนต

นครราชสีมา

❖

✓
✓
✓
✓
✓
✓

0 4421 6405–6
0 4425 9485–7
0 4421 3472
0 4427 0258–65
0 4421 8888
0 4425 2777
0 4439 5418
0 4428 2040
0 4425 7672–3
0 4426 2444
0 4423 0881–4
0 4431 1352

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

0 4429 0259

✓

0 4420 1071–3

✓
✓

ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ) 2 7

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

เมือง

หจก. ภาคอีสานอุบล (ตังปก) (ศรีสะเกษ)

0 4261 2678

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

อําเภอ

รถจักรยานยนต

มุกดาหาร

❖

✓

เมือง

หจก. ภาคอีสานอุบล (ตังปก)

0 4571 1828

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

อําเภอ

รถจักรยานยนต

ยโสธร

❖

✓

เมือง

หจก. ภาคอีสานอุบล (ตังปก)

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

อําเภอ

รถจักรยานยนต

ศรีสะเกษ

❖

✓

เมือง

หจก. ภาคอีสานอุบล (ตังปก)*

2 8 ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ)

0 4545 1418

✓

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

อําเภอ

รถจักรยานยนต

อํานาจเจริญ

❖

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

เมือง

หจก. ภาคอีสานอุบล (ตังปก)*

0 4531 3377–9

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

อําเภอ

รถจักรยานยนต

อุบลราชธานี

❖

✓

* เปนคลินิกไอเสียมาตรฐานดีเดน

ภาคตะวันออก 23 แหง
ชลบุรี

บางละมุง

บริษทั พัทยา ซูซกู ิ (วุฒยิ นต) จํากัด*
บริษทั มิตรยนตพทั ยา จํากัด (ศูนยยามาฮา)
บริษทั มิตรยนตพทั ยา จํากัด (ศูนยซซู กู )ิ
(สาขาพัทยากลาง
บริษทั มิตรยนตพทั ยา จํากัด (ศูนยซซู กู )ิ
(สาขาอินเตอร)
บริษทั มิตรยนตพทั ยา จํากัด (ศูนยซซู กู )ิ
(สาขาพัทยาใต)
บริษทั มิตรยนตพทั ยา จํากัด (ศูนยฮอนดา)
(สาขาถนนพัทยาสาย 3)
บริษทั มิตรยนตพทั ยา จํากัด (ศูนยฮอนดา)
(สาขาพัทยาใต)
บริษทั มิตรยนตพทั ยา จํากัด (ศูนยฮอนดา)
(สาขาสุขมุ วิท)
บริษทั มิตรยนตพทั ยา จํากัด (ศูนยฮอนดา)
(สาขานาเกลือ)
ส. วงศสวาง
บริษทั โตโยตาพัทยา (1998) จํากัด*

0 3841 4780
0 3830 0704
0 3842 5062

✓
✓
✓

0 3842 9946

✓

0 3842 5778

✓

0 3837 3288

✓

0 3842 6321

✓

0 3842 9946

✓

0 3872 6183

✓

0 1554 8083
0 3822 2509–12

✓

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

อําเภอ

รถจักรยานยนต

❖

✓

ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ) 2 9

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

บริษัท ไทยยนตชลบุรี จํากัด (สาขาพัทยา)*
บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จํากัด (สาขาพัทยา)*
ศรีราชา
บริษทั โตโยตาพัทยา (1998) จํากัด
(สาขาศรีราชา)*
บริษทั มิตรยนตพทั ยา จํากัด (ศูนยซซู กู )ิ
สัตหีบ
บริษทั มิตรยนตพทั ยา จํากัด (ศูนยซซู กู )ิ
เมือง
บริษทั สยามนิสสันชลบุรี จํากัด (สาขาหนองมน)*
หจก. ฮว เหีย่ งจัน่ มอเตอร
บริษัท โตโยตา พัทยา (1988) จํากัด*
บริษัท ไทยยนตชลบุรี จํากัด*
บริษทั โตโยตาอินเตอรยนต ชลบุรี (1999) จํากัด*
บริษทั ชลบุรี เอ.พี.เอส. จํากัด*
บริษัท ไฮคลาส ออโต จํากัด*
* เปนคลินิกไอเสียมาตรฐานดีเดน

0 3870 2462–6
0 3870 3051–4
0 3832 8323
0 3835 1722
0 3823 8030
0 3838 4509–11
0 3827 2920–6
0 3838 1554
0 3879 5932–42
0 3879 8833–44
0 3827 6350–4
0 3878 0616–20

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

อําดภอ

รถจักรยานยนต

ชลบุรี (ตอ)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ภาคใต 28 แหง
สงขลา

หาดใหญ

บริษทั เซาทเทอรนมอเตอรเวิรก จํากัด

0 7423 5007,
0 7423 3568
บริษทั พิธานพาณิชย จํากัด (โชวรมู บานพรู) 0 7443 9205–9
บริษทั พิธานพาณิชย จํากัด (โชวรมู เพชรเกษม) 0 7434 4870–1
บริษทั พิธานพาณิชย จํากัด (โชวรมู ศรีภวู นารถ) 0 7442 8226–7
บริษทั พิธานพาณิชย จํากัด
0 7434 8393–4
(โชวรมู สนามกีฬากลาง)

3 0 ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ)

✓
✓
✓
✓
✓

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

อําเภอ

รถจักรยานยนต

❖

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

บริษทั พิธานพาณิชย จํากัด
(สาขาสามแยกคอหงส)
บริษทั อริยะมอเตอร จํากัด
(โชวรมู ศุภสารรังสรรค)
บริษทั อริยะมอเตอร จํากัด (สาขาหาดใหญ)*
บริษทั สยามชัยกลการ จํากัด*

เมือง

บางกล่ํา
นาทวี
เทพา
สิงหนคร
รัตภูมิ

หจก.อนันตมอเตอร
บริษทั พิธานพาณิชย จํากัด
(สาขาลพบุรรี าเมศวร)*
บริษทั พิธานพาณิชย จํากัด (สาขาหาดใหญ)*
บริษทั นิวสยามมอเตอร จํากัด
บริษัท มิตซูรุงทรัพย จํากัด
บริษทั อริยะมอเตอร จํากัด*
บริษัท หาดใหญสหมอเตอร จํากัด
(สาขาหาดใหญ)
บริษทั พิธานพาณิชย จํากัด (สาขาสงขลา)*
บริษัท สงวนพาณิชย เอวี จํากัด
บริษทั เซาทเทอรน มอเตอรเวิรค จํากัด
(สาขาราชวิถ)ี
บริษทั อ. สงขลามอเตอร จํากัด
บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด (สาขาสงขลา)*
บริษัท อริยะมอเตอร จํากัด (สาขาสงขลา)
บริษัท อริยะมอเตอร จํากัด
(สาขาบลพบุรรี าเมศวร)
บริษัท หาดใหญสหมอเตอร จํากัด
บริษทั พิธานพาณิชย จํากัด (สาขานาทวี)
บริษทั หาดใหญสหมอเตอร จํากัด
บริษทั หาดใหญสหมอเตอร จํากัด
(สาขาสิงหนคร)
บริษัทอริยะมอเตอร จํากัด (สาขารัตภูม)ิ

0 7436 5882–3

✓

0 7434 3280–1

✓

0 7423 5710–2
0 7423 4898,
0 7422 3103
0 7423 4570–1
0 7442 6575–6

✓
✓
✓
✓

0 7423 5816–8
0 7443 9500–1
0 7445 7452–4
0 7434 7076–83
0 7424 4233,
0 7424 5774
0 7432 5065–6
0 7431 1345,
0 7432 3345
0 7444 1930–1
0 7444 2595–6
0 7432 5062–3
0 7444 7103–4
0 7445 7793–6

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

0 7445 7710–4
0 7437 1568–9
0 7447 8117–8
0 7448 3700–3
0 7443 0356–7

ดีเซล

โทรศัพท

เบนซิน

ชื่อสถานประกอบการ

รถยนต
เบนซิน-ดีเซล

อําดภอ

รถจักรยานยนต

สงขลา (ตอ)

✓
✓
✓
✓
✓

* เปนคลินิกไอเสียมาตรฐานดีเดน

ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ) 3 1

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

ขอมูลจาก
❖
❖
❖
❖

จัดทําโดย

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
ชมรมคลินิกไอเสียเพื่อคนรักสิ่งแวดลอม

โครงการพัฒนาคุณภาพและการใหบริการคลินกิ ไอเสีย ปงบประมาณ 2547
สวนมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
❖ ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2298 2082–84, 0 2298 2347–50
❖
❖

ชมรมคลินิกไอเสียเพื่อคนรักสิ่งแวดลอม
(สํานักงานชั่วคราว) ชั้น 8 กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

ดําเนินการโดย
บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จํากัด
677/9–10 ซอยประชาชืน่ 18 ถนนประชาชืน่ เขตบางซือ่ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท 0 2585 2076, 0 2913 7761 – 2 โทรสาร 0 2913 7763

3 2 ฟตเครือ่ งยนต ลดมลพิษ (ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ)

