ภาคผนวก ก-1

รายชื่อสถานประกอบการยานพาหนะสนใจเขารวมโครงการ
ลําดับที่ 1 บจก.สิทธิผลเซลล
ที่อยู 711 ถ.นครชัยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ โทร 02-243-5490-5 โทรสาร 02-243-4052
ชื่อผูตอบ คุณธีรพงษ แหวนเพ็ชร ตําแหนง ผูจัดการฝายบริการหลังการขาย
ประเภท
กิจการ
การซอมแซม
ยานที่ขับเคลือ่ น
ดวยเครือ่ งยนต
หรือ
สวนประกอบ
ของยาน
ดังกลาว

จํานวน
คนงาน
14

ประเภท/
กิจกรรมการ
ใหบริการ

ประเภท
มลพิษที่
เกิดขึ้น

การซอมระบบเบรก มลพิษเสียง,
มลพิษอากาศ
มลพิษทางน้ํา
การเปลี่ยนถาย
น้ํายาหมอน้ํา โดย
ถายน้ํายาหมอน้าํ
เดิมออก
การเปลี่ยนถาย
น้ํายาหมอน้ํา และ
ดัดความดันเพื่อ
ตรวจสอบจุดรั่วซึม
การเปลี่ยนถาย
น้ํายาหมอน้ํา และ
ดัดความดันเพื่อ
ตรวจสอบจุดรั่วซึม
การซอมระบบปรับ
อากาศ/การเปลี่ยน
ถายน้ํายา
เครื่องปรับอากาศ

CT ในสถานประกอบการ

การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
 เก็บรวมรวมน้ํามันหลอลื่นไมใหมกี าร
ปนเปอนน้ําและสิง่ สกปรกอื่นๆขายใหแกผูรับ
ซื้อ
ระบบแสงสวาง
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นทีท่ ี่ไดรับแสง
สวางจากธรรมชาติ พื้นที่ที่ไมมีการใชงาน
 เปดไฟใหมีแสงสวางพอเหมาะ ถอดหลอดไฟ
ออกในที่ทมี่ ีแสงสวางเกินจําเปน
 รักษาความสะอาดหลอดไฟฟาไมใหมีฝุนจับ
ระบบปองกันมลพิษทางน้ํา
 ติดตั้งบอดักไขมัน สําหรับบําบัดน้ําเสียทีม่ ี
น้ํามัน
ระบบอัดอากาศ
 ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม
 ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน ครึ่งชั่วโมง
โดยการปรับอุปกรณควบคุมอุณหภูมใิ หสูงสุด
และใหพัดลมทํางาน
 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใหอยูใ นสภาพดี
 ควรเปลี่ยนสารทําความเย็น จาก R-22 เปน
สารทําความเย็นชนิดใหม (ECON-22 หรือ
COLD-22)
 ใชเครือ่ งปรับอากาศ เบอร 5
 ปดเครื่องอัดอากาศทุกครั้งหลังเลิกงาน
 เปลี่ยนใบพัดใหมตามระยะเวลาที่เหมาะสม
 ทดสอบ No Load Test เพื่อหาลมรั่ว
 ตรวจและซอมรูรวั่ ตางๆ บริเวณขอตอ ของอ
ของทอและตัวตออุปกรณ
 ทําความสะอาดกรองอากาศของเครื่องอัด
อากาศเปนประจํา

ภาคผนวก ก-2

ลําดับที่ 2 หจก.พระนครออโตแอร
ที่อยู 19 ถ.มหรรณพ แขวงเสาชิงชา เขตพระนคร กทม.10200 โทร 0-2224-1091
โทรสาร 0-2224-1091 ชื่อผูตอบ คุณมานิตย ดนัยดุษฎีกุล ตําแหนง ผูจัดการ
ประเภทกิจการ
การซอมแซมยานที่
ขับเคลื่อนดวย
เครื่องยนตหรือ
สวนประกอบของ
ยานดังกลาว

จํานวนคนงาน
10

ประเภท/กิจกรรม ประเภทมลพิษที่
การใหบริการ
เกิดขึ้น
ไมระบุ
การซอมระบบปรับ
อากาศ/การเปลี่ยน
ถายน้ํายา
เครื่องปรับอากาศ

CT ในสถาน
ประกอบการ
ไมระบุ

ลําดับที่ 3 สถาพร เทคนิคคอล เซอรวิส
ที่อยู 95/14 ม.5 ถ.วัดไผเขียว ต.แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210โทร 0-29285142 โทรสาร ชื่อผูตอบ คุณสุวิช ตัยรัตนากร ตําแหนง ผูจัดการ
ประเภทกิจการ
การซอมแซมยานที่
ขับเคลื่อนดวย
เครื่องยนตหรือ
สวนประกอบของ
ยานดังกลาว

จํานวนคนงาน
10

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ
การซอมระบบ
เบรก
การเปลี่ยนถาย
น้ํายาหมอน้ํา โดย
ถายน้ํายาหมอน้ํา
เดิมออก
การซอมระบบปรับ
อากาศ/การเปลี่ยน
ถายน้ํายา
เครื่องปรับอากาศ
การซอมและตรวจ
สภาพเครื่องดวย
การเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่อง
การซอมและตรวจ
สภาพเครื่องโดย
การอัดประจุ
แบตเตอรี่

ประเภทมลพิษที่
เกิดขึ้น
มลพิษเสียง
มลพิษทางน้ํา,
มลพิษอากาศ

-

-

-

CT ในสถาน
ประกอบการ
ไมระบุ

ภาคผนวก ก-3

ลําดับที่ 4 บจก.แรงค พี.ที.โอคอรเนอร
ที่อยู 1677/2 ซ.พหลโยธิน 17 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 0-2513-3416
โทรสาร 0-2513-3416 ชื่อผูตอบ คุณนิรันทร พรพงศพัฒนาตําแหนง ผูจัดการฝายบริการ
ประเภท
กิจการ
การซอมแซม
ยานที่
ขับเคลื่อนดวย
เครื่องยนต
หรือ
สวนประกอบ
ของยาน
ดังกลาว และ
การลางหรือ
อัดฉีดยานที่
ขับเคลื่อนดวย
เครื่องยนต

จํานวน
คนงาน
20

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ

ประเภท
มลพิษที่
เกิดขึ้น

การลางอัดฉีดรถยนต
โดยน้ําจากการชะลาง
ลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย มลพิษทางน้ํา
การซอมระบบเบรก
ขยะมูลฝอย
การเปลี่ยนยางและตั้ง
ศูนยลอรถยนต
ขยะมูลฝอย
การเปลี่ยนถายน้ํายา
หมอน้ํา โดยถายน้ํายา
หมอน้ําเดิมออก
มลพิษทางน้ํา
การซอมระบบปรับ มลพิษทางน้ํา
,มลพิษ
อากาศ/การเปลี่ยน
อากาศ
ถายน้ํายา
เครื่องปรับอากาศ

CT ในสถานประกอบการ

การเปลี่ยนอะไหล
 คัดแยกอะไหล เชน แบตเตอรี่ โลหะ
ขายใหผูรับซื้อเพื่อนําไปผาน
กระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม
 แยกขยะทั่วไป เชน เศษกระดาษ
พลาสติก ที่เปนบรรจุภัณฑ ไมให
ปนเปอนกลายเปนขยะอันตราย
การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
 เก็บรวมรวมน้ํามันหลอลื่นไมใหมีการ
ปนเปอนน้ําและสิ่งสกปรกอื่นๆขาย
ใหแกผูรับซื้อ
ระบบแสงสวาง
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นที่ที่
ไดรับแสงสวางจากธรรมชาติ พื้นที่ที่
ไมมีการใชงาน
 เปดไฟใหมีแสงสวางพอเหมาะ ถอด
หลอดไฟออกในที่ที่มีแสงสวางเกิน
จําเปน
 รักษาความสะอาดหลอดไฟฟาไมให
มีฝุนจับ
ระบบปองกันมลพิษทางน้ํา
 ติดตั้งบอดักไขมัน สําหรับบําบัดน้ํา
เสียที่มีน้ํามัน
ระบบอัดอากาศ
 ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม
 ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน
ครึ่งชั่วโมง โดยการปรับอุปกรณ
ควบคุมอุณหภูมิใหสูงสุด และใหพัด
ลมทํางานอยู
 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใหอยูใน
สภาพดี

ภาคผนวก ก-4

ประเภท
กิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ

ประเภท
มลพิษที่
เกิดขึ้น

CT ในสถานประกอบการ

 ควรเปลี่ยนสารทําความเย็น จาก R22 เปนสารทําความเย็นชนิดใหม
(ECON-22 หรือ COLD-22)
 ใชเครื่องปรับอากาศ เบอร 5
 ปดเครื่องอัดอากาศทุกครั้งหลังเลิก
งาน
 เปลี่ยนใบพัดใหมตามระยะเวลาที่
เหมาะสม
 ทดสอบ No Load Test เพื่อหาลม
รั่ว
 ตรวจและซอมรูรั่วตางๆ บริเวณขอ
ตอ ของอของทอและตัวตออุปกรณ
 ทําความสะอาดกรองอากาศของ
เครื่องอัดอากาศเปนประจํา
 ปรับตั้งความดันลมอัดใหต่ําที่สุด
เทาที่จะทําได เพื่อลดลมรั่วและลด
การใชพลังงาน

ภาคผนวก ก-5

ลําดับที่ 5 บจก.ตรีเพชรอีซูซุ
ที่อยู 1088 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 0-2966-2000
โทรสาร 0-2966-2037 ชื่อผูตอบ คุณสุชิน แพฟน ตําแหนง ผูชวยผูจัดการ
ประเภท
กิจการ

จํานวน ประเภท/กิจกรรม ประเภทมลพิษที่
คนงาน การใหบริการ
เกิดขึ้น

การซอมแซม 193
ยานที่
ขับเคลื่อน
ดวย
เครื่องยนต
หรือ
สวนประกอบ
ของยาน
ดังกลาว ,การ
ซอมแซมรถ
พวง จักรยาน
สามลอ
จักรยานสอง
ลอ หรือ
สวนประกอบ
ของยาน
ดังกลาว และ
การลางหรือ
อัดฉีดยานที่
ขับเคลื่อน
ดวย
เครื่องยนต

เคาะ ปะ ผุ
การลอก/ซอมสี ทั้ง
แบบแหงและเปยก
มีหองอบสีทมี่ ีระบบ
การควบคุมอากาศ
การขัดเคลือบสี
การลางอัดฉีด
รถยนต โดยน้ําจาก
การชะลางลงสูระบบ
บําบัดน้ําเสีย
การซอมระบบเบรก
การเปลี่ยนยางและ
ตั้งศูนยลอรถยนต
การเปลี่ยนถายน้าํ ยา
หมอน้ํา โดยถย
น้ํายาหมอน้ําเดิม
ออก
การเปลี่ยนถายน้าํ ยา
หมอน้ํา และดัด
ความดันเพื่อ
ตรวจสอบจุดรั่วซึม
การตรวจสอบฝา
หมอ
การซอมระบบปรับ
อากาศ/การเปลี่ยน
ถายน้ํายา
เครื่องปรับอากาศ
การซอมและตรวจ
สภาพเครื่องดวยการ
เปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่อง

มลพิษทางน้ํา
มลพิษทางน้ํา,
มลพิษอากาศ,
มลพิษทางกลิ่น,ขยะ
มูลฝอย
มลพิษอากาศ,
มลพิษทางกลิ่น
มลพิษทางกลิ่น

มลพิษทางน้ํา
มลพิษทางน้ํา, ขยะ
มูลฝอย
มลพิษทางเสียง

มลพิษทางน้ํา
มลพิษทางน้ํา,
มลพิษอากาศ,ขยะ
มูลฝอย
มลพิษทางน้ํา, ขยะ
มูลฝอย
มลพิษทางน้ํา,
มลพิษอากาศ,ขยะ
มูลฝอย
มลพิษทางน้ํา, ขยะ
มูลฝอย

CT ในสถานประกอบการ
การพนสี
 พนสีโดยตั้งปนพนสีเปนมุมฉากกับระนาบ
พื้นผิวที่จะพน และลากไปในแนวขนาน
ชิ้นงาน
 ถือปนพนสีหางจากชิ้นงาน 6-8 นิว้
 พนสีใหซอนทับแนวเดิมไปเรื่อยๆทีละครึ่ง
แนว โดยไมจําเปนตองพนตั้งแตชว งแรกไป
ยังชวงสุดทาย จึงสามารถประหยัดสีไดดี
อยางไรก็ตาม เทคนิคนีไ้ มสามารถใชได ใน
กรณีทเี่ ปนสี High Metallic, High Solid
Paint ที่สีมีความหนืดมากๆ
 พนสีในหองพนสีที่มีระบบบําบัดอากาศที่
เหมาะสม เชน มีระบบดูดอากาศผานวัสดุ
กรอง
 เก็บสีและตัวทําละลายในภาชนะปดปองกัน
การระเหย
 การใชสีที่มีสัดสวนตัวทําละลายต่ํา เชน สี
high solid
 การใชปนพนสีประสิทธิภาพสูง เชน HVLP,
Gravity Spray Gun, Air Compressed
Spray Gun
 Dry Automotive Spray Booth เปนการใช
วัสดุเปนตัวกรองฝุน และตองการการ
บํารุงรักษา
การลางชิ้นสวนเครื่องยนตและอุปกรณ
 กําหนดมาตรฐานวิธีการลาง เชน วิธีการเท
ที่ถูกตองระดับภายในภาชนะทีเ่ หมาะสมใน
การเทตัวทําละลาย ฯลฯ เพื่อลดการรั่วไหล
 จัดเตรียมอุปกรณลดการหกรั่วไหล เชน
กรวยขนาดตางๆ ถาดรองปองกันการไหล
ลน
 เก็บตัวทําละลายในภาชนะปดปองกันการ
ระเหย

ภาคผนวก ก-6

ประเภท
กิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/
กิจกรรมการ
ใหบริการ

ประเภทมลพิษที่
เกิดขึ้น

CT ในสถานประกอบการ

 เพิ่มประสิทธิภาพการทําความสะอาดโดย
การทําความสะอาดผิวเครื่องมือเบื้องตน
กอน เชน การใชแปรงลวด เพื่อกําจัด
คราบของเสียที่จับตัวเปนกอนหนาโดยใช
การทําความสะอาดดวยการขัดใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได แตไมควรทํากับพวก
คราบหรืออนุภาคเล็กๆเพราะอาจเกิดการ
ฟุงกระจาย อาจสูดดมเขาไปเกิดอันตราย
ตอสุขภาพได
 แบงการลางทําความสะอาดเปน 2 ครั้ง
คือ ทําความสะอาดเครื่องมือในน้ําลาง
หรือ solvent ที่ใชแลวกอน แลวจึงลางให
สะอาดจริงๆ ในตัวทําละลายบริสุทธิ์
 เปลี่ยนถายตัวทําละลายเมื่อสกปรก ไมใช
ตามเวลาที่กําหนด เพราะบางครั้งตัวทํา
ละลายยังไมหมดอายุการใชงาน
 ใชน้ํายาลางที่มีน้ําเปนองคประกอบ
(water-based) แทนตัวทําละลาย
ระบบแสงสวาง
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นที่ที่ไดรับ
แสงสวางจากธรรมชาติ พื้นที่ที่ไมมีการใช
งาน
 เปดไฟใหมีแสงสวางพอเหมาะ ถอด
หลอดไฟออกในที่ที่มีแสงสวางเกินจําเปน
 รักษาความสะอาดหลอดไฟฟาไมใหมีฝุน
จับ
 เปลี่ยนหลอดไฟฟาจากหลอดแสงจันทร
เปนหลอดโซเดียมความดันสูง
ระบบปองกันมลพิษทางน้ํา
 ระบบบอปรับเสถียร หรือบอผึ่ง
( Stabilizing Pond) เปนระบบบําบัดน้ํา
เสียโดยอาศัยธรรมชาติ สามารถแบงการ
ทํางานได 3 แบบ คือ บอแอโรบิค
(Aerobic Pond), บอแฟคคัลเททีฟ
(Facultative Pond), บอบม (Maturation
Pond)

ภาคผนวก ก-7

ประเภท
กิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/
กิจกรรมการ
ใหบริการ

ประเภทมลพิษที่
เกิดขึ้น

CT ในสถานประกอบการ

 ติดตั้งบอดักไขมัน สําหรับบําบัดน้ําเสีย
ที่มีน้ํามัน
ระบบอัดอากาศ
 ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน ครึ่ง
ชั่วโมง โดยการปรับอุปกรณควบคุม
อุณหภูมิใหสูงสุด และใหพัดลมทํางาน
 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใหอยูใน
สภาพดี
 ใชเครื่องปรับอากาศ เบอร 5
 ปดเครื่องอัดอากาศทุกครั้งหลังเลิกงาน
 ตรวจและซอมรูรั่วตางๆ บริเวณขอตอ
ของอของทอและตัวตออุปกรณ
 ทําความสะอาดกรองอากาศของเครื่อง
อัดอากาศเปนประจํา
 ติดตั้ง After Cooler และ Air Dryer
กอนนําอากาศไปใชงาน
 ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ และเครื่อง
กรองน้ํามันหลอลื่น
 ติดตั้ง Automatic Drain เพื่อถายน้ํา
ออก

ภาคผนวก ก-8

ลําดับที่ 6 บจก.ต.ไทยเจริญรับเบอร
ที่อยู 2832-36 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร 0-2587-0211-5
โทรสาร 0-2586-9269 ชื่อผูตอบ คุณชุตาภา แจมสวาง ตําแหนง พนักงานฝายเอกสาร
ประเภท
จํานวน
กิจการ
คนงาน
13
การซอมแซม
ยานที่
ขับเคลื่อน
ดวย
เครื่องยนต
หรือ
สวนประกอบ
ของยาน
ดังกลาว

ประเภท/กิจกรรม ประเภทมลพิษที่
การใหบริการ
เกิดขึ้น
การซอมระบบ
มลพิษทางน้าํ
เบรก
การเปลี่ยนยางและ มลพิษทางเสียง
ตั้งศูนยลอรถยนต

CT ในสถานประกอบการ
ระบบแสงสวาง
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นที่ที่ไดรับ
แสงสวางจากธรรมชาติ พื้นที่ที่ไมมีการ
ใชงาน
 เปดไฟใหมีแสงสวางพอเหมาะ ถอด
หลอดไฟออกในที่ที่มีแสงสวางเกินจําเปน
 รักษาความสะอาดหลอดไฟฟาไมใหมีฝุน
จับ
ระบบอัดอากาศ
 ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน ครึ่ง
ชั่วโมง โดยการปรับอุปกรณควบคุม
อุณหภูมิใหสูงสุด และใหพัดลมทํางาน
 ใชเครื่องปรับอากาศ เบอร 5
 ทําความสะอาดกรองอากาศของเครื่อง
อัดอากาศเปนประจํา
 - ปรับตั้งความดันลมอัดใหต่ําที่สุดเทาที่
จะทําได เพื่อลดลมรั่วและลดการใช
พลังงาน

ภาคผนวก ก-9

ลําดับที่ 7 บจก.พระนครออโตแอร
ที่อยู 16/5 ม.11 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางมวง อ.บางใหญ 11140 โทร 0-2924-7883-5 โทรสาร ชื่อผูตอบ คุณประเสริฐ วองเบญจะ ตําแหนง ผูจัดการ
ประเภท
จํานวน
กิจการ
คนงาน
27
การ
ซอมแซม
ยานที่
ขับเคลื่อน
ดวย
เครื่องยนต
หรือ
สวนประกอบ
ของยาน
ดังกลาว

ประเภท/กิจกรรม ประเภทมลพิษที่
การใหบริการ
เกิดขึ้น
มลพิษทางน้าํ
การซอมระบบปรับ
อากาศ/การเปลี่ยน
ถายน้ํายา
เครื่องปรับอากาศ

การซอมและตรวจ
สภาพเครื่องโดย
การอัดประจุ
แบตเตอรี่

มลพิษทางน้ํา

CT ในสถานประกอบการ
การเปลี่ยนอะไหล
 คัดแยกอะไหล เชน แบตเตอรี่ โลหะ
ขายใหผูรับซื้อเพื่อนําไปผาน
กระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม
 แยกขยะทั่วไป เชน เศษกระดาษ
พลาสติก ที่เปนบรรจุภัณฑ ไมให
ปนเปอนกลายเปนขยะอันตราย
ระบบแสงสวาง
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นที่ที่
ไดรับแสงสวางจากธรรมชาติ พื้นที่ที่
ไมมีการใชงาน
ระบบอัดอากาศ
 ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม
 ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน ครึ่ง
ชั่วโมง โดยการปรับอุปกรณควบคุม
อุณหภูมิใหสูงสุด และใหพัดลมทํางาน
อยู
 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใหอยูใน
สภาพดี
 ปดเครื่องอัดอากาศทุกครั้งหลังเลิก
งาน

ภาคผนวก ก-10

ลําดับที่ 8 บจก.ติวานนทยางยนต
ที่อยู 57/28-30 ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2525-0806
โทรสาร 0-2525-0687 ตอ 11 ชื่อผูตอบ คุณเฉลิม โตวรรธกวณิชย ตําแหนง เจาของกิจการ
ประเภทกิจการ
จํานวน ประเภท/กิจกรรม ประเภทมลพิษที่
CT ในสถานประกอบการ
คนงาน การใหบริการ
เกิดขึ้น
15 การซอมระบบ
การซอมแซมยานที่
ไมระบุ
การเปลี่ยนอะไหล
ขับเคลื่อนดวย
เบรก
 คัดแยกอะไหล เชน แบตเตอรี่
เครื่องยนตหรือ
การเปลี่ยนยางและ
โลหะ ขายใหผูรับซื้อเพื่อนําไป
สวนประกอบของ
ตั้งศูนยลอรถยนต
ผานกระบวนการเพื่อนํากลับมา
ยานดังกลาว
การซอมและตรวจ
ใชใหม
สภาพเครื่องดวย
 แยกขยะทั่วไป เชน เศษ
การเปลี่ยนถาย
กระดาษ พลาสติก ที่เปนบรรจุ
น้ํามันเครื่อง
ภัณฑ ไมใหปนเปอนกลายเปน
การซอมและตรวจ
ขยะอันตราย
สภาพเครื่องโดย
ระบบแสงสวาง
การอัดประจุ
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ใน
แบตเตอรี่
พื้นที่ที่ไดรับแสงสวางจาก
ธรรมชาติ พื้นที่ที่ไมมีการใช
งาน
 เปดไฟใหมีแสงสวางพอเหมาะ
ถอดหลอดไฟออกในที่ที่มีแสง
สวางเกินจําเปน
 รักษาความสะอาดหลอดไฟฟา
ไมใหมีฝุนจับ
ระบบอัดอากาศ
 ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม
 ปดเครื่องอัดอากาศทุกครั้งหลัง
เลิกงาน

ภาคผนวก ก-11

ลําดับที่ 9 บจก.โตโยตานนทบุรี (สาชาอําเภอเมือง)
ที่อยู 22/1 ม.6 ถ.ประชาราษฎร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2526-5240
โทรสาร 0-2525-1113 ชื่อผูตอบ คุณพราวรัตน ตําแหนง หัวหนางานแผนกบริหารคุณภาพ
ประเภทกิจการ

การซอมแซมยานที่
ขับเคลื่อนดวย
เครื่องยนตหรือ
สวนประกอบของ
ยานดังกลาว ,การ
ซอมแซมรถพวง
จักรยานสามลอ
จักรยานสองลอ
หรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว
และการลางหรืออัด
ฉีดยานที่ขับเคลื่อน
ดวยเครื่องยนต

จํานวน ประเภท/กิจกรรม
คนงาน การใหบริการ
48

ประเภท
มลพิษที่
เกิดขึ้น
การซอมระบบเบรก มลพิษ
อากาศ
การเปลี่ยนยางและตั้ง ขยะมูล
ศูนยลอรถยนต
ฝอย
การเปลี่ยนถายน้ํายา
หมอน้ํา โดยถาย
มลพิษ
น้ํายาหมอน้ําเดิมออก อากาศ
การเปลี่ยนถายน้ํายา
หมอน้ํา และเชื่อมจุด มลพิษ
รั่วซึม
อากาศ
การเปลี่ยนถายน้ํายา
หมอน้ํา และดัดความ
ดันเพื่อตรวจสอบจุด
รั่วซึม
มลพิษน้ํา
การซอมและตรวจ
สภาพเครื่องดวยการ
เปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่อง
การซอมและตรวจ
มลพิษ
สภาพเครื่องโดยการ อากาศ,
อัดประจุแบตเตอรี่
มลพิษทาง
กลิ่น

CT ในสถานประกอบการ

การเปลี่ยนอะไหล
 คัดแยกอะไหล เชน แบตเตอรี่ โลหะ
ขายใหผูรับซื้อเพื่อนําไปผาน
กระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม
 แยกขยะทั่วไป เชน เศษกระดาษ
พลาสติก ที่เปนบรรจุภัณฑ ไมให
ปนเปอนกลายเปนขยะอันตราย
 การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
 เก็บรวมรวมน้ํามันหลอลื่นไมใหมีการ
ปนเปอนน้ําและสิ่งสกปรกอื่นๆขาย
ใหแกผูรับซื้อ
การขัดสี
 ใชเครื่องขัดแหงที่มีอุปกรณดูดเก็บ
ฝุนสีที่ขัดออก
การลางรถ
 กําหนดมาตรฐานวิธีการลาง เชน
ลําดับการลาง ความแรงของน้ํา
ปริมาณสารทําความสะอาดที่
เหมาะสม ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การลาง
 ใชหัวฉีดประหยัดน้ํา
 ใชเครื่องลางรถอัตโนมัติ
ระบบแสงสวาง
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นที่ที่
ไดรับแสงสวางจากธรรมชาติ พื้นที่ที่
ไมมีการใชงาน
 เปดไฟใหมีแสงสวางพอเหมาะ ถอด
หลอดไฟออกในที่ที่มีแสงสวางเกิน
จําเปน
 รักษาความสะอาดหลอดไฟฟาไมให
มีฝุนจับ
 ใชแผนสะทอนแสงที่หลอดไฟฟา

ภาคผนวก ก-12

ประเภทกิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ

ประเภท
มลพิษที่
เกิดขึ้น

CT ในสถานประกอบการ

 ใชหลังคาโปรงแสงเพื่อใหแสง
ธรรมชาติเขา
 ใช pull switch
ระบบปองกันมลพิษทางน้ํา
 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Activated
Sludge
 ติดตั้งบอดักไขมัน สําหรับบําบัดน้ํา
เสียที่มีน้ํามัน
ระบบอัดอากาศ
 ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม
 ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน
ครึ่งชั่วโมง โดยการปรับอุปกรณ
ควบคุมอุณหภูมิใหสูงสุด และใหพัด
ลมทํางานอยู
 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใหอยู
ในสภาพดี
 ใชเครื่องปรับอากาศ เบอร 5
 ปดเครื่องอัดอากาศทุกครั้งหลังเลิก
งาน
 ทําความสะอาดกรองอากาศของ
เครื่องอัดอากาศเปนประจํา
 ปรับตั้งความดันลมอัดใหต่ําที่สุด
เทาที่จะทําได เพื่อลดลมรั่วและลด
การใชพลังงาน
 ติดตั้ง After Cooler และ Air Dryer
กอนนําอากาศไปใชงาน
 ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ และเครื่อง
กรองน้ํามันหลอลื่น
 ติดตั้ง Automatic Drain เพื่อถายน้ํา
ออก

ภาคผนวก ก-13

ลําดับที่ 10 บจก.มหานคร ออโตโมบิล
ที่อยู 93/5 หมู 6 ถ.ประชาราษฎร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2526-8174-81
โทรสาร 0-2526-0389 ชื่อผูตอบ คุณคนึง ฉิมเกื้อ ตําแหนง ผูจัดการฝายศูนยบริการ
ประเภทกิจการ

จํานวน
คนงาน

การซอมแซม
ยานที่ขับเคลื่อน
ดวยเครื่องยนต
หรือ
สวนประกอบของ
ยานดังกลาว

52

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ

ประเภท
มลพิษที่
เกิดขึ้น

การซอมและตรวจ
สภาพตัวถังรถยนต
การพนกันสนิม
โดยใชภาชนะบรรจุ
สารพนกันสนิม
แบบเติม
การลางอัดฉีด
รถยนต โดยน้ําจาก
การชะลางลงสู
ระบบบําบัดน้ําเสีย
การซอมระบบเบรก มลพิษน้ํา,
มลพิษอากาศ
การเปลี่ยนยางและ
ตั้งศูนยลอรถยนต

CT ในสถานประกอบการ

การเปลี่ยนอะไหล
 คัดแยกอะไหล เชน แบตเตอรี่ โลหะ
ขายใหผูรับซื้อเพื่อนําไปผาน
กระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม
 แยกขยะทั่วไป เชน เศษกระดาษ
พลาสติก ที่เปนบรรจุภัณฑ ไมให
ปนเปอนกลายเปนขยะอันตราย
การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
 เก็บรวมรวมน้ํามันหลอลื่นไมใหมีการ
ปนเปอนน้ําและสิ่งสกปรกอื่นๆขาย
ใหแกผูรับซื้อ
การลางรถ
 กําหนดมาตรฐานวิธีการลาง เชน
ลําดับการลาง ความแรงของน้ํา
ปริมาณสารทําความสะอาดที่
เหมาะสม ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การลาง
การลางชิ้นสวนเครื่องยนตและ
อุปกรณ
 จัดเตรียมอุปกรณลดการหกรั่วไหล
เชน กรวยขนาดตางๆ ถาดรอง
ปองกันการไหลลน
 เพิ่มประสิทธิภาพการทําความสะอาด
โดยการทําความสะอาดผิวเครื่องมือ
เบื้องตนกอน เชน การใชแปรงลวด
 เพื่อกําจัดคราบของเสียที่จับตัวเปน
กอนหนาโดยใชการทําความสะอาด
ดวยการขัดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
แตไมควรทํากับพวกคราบหรือ
อนุภาคเล็กๆเพราะอาจเกิดการฟุง
กระจาย อาจสูดดมเขาไปเกิด
อันตรายตอสุขภาพได
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ประเภทกิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ

ประเภทมลพิษ
ที่เกิดขึ้น

CT ในสถานประกอบการ


แบงการลางทําความสะอาดเปน 2 ครั้ง
คือ ทําความสะอาดเครื่องมือในน้าํ ลาง
หรือ solvent ที่ใชแลวกอน แลวจึงลาง
ใหสะอาดจริงๆ ในตัวทําละลายบริสุทธิ์
ระบบแสงสวาง
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นทีท่ ี่
ไดรับแสงสวางจากธรรมชาติ พื้นที่ที่ไม
มีการใชงาน
 เปดไฟใหมีแสงสวางพอเหมาะ ถอด
หลอดไฟออกในที่ที่มแี สงสวางเกิน
จําเปน
ระบบปองกันมลพิษทางน้ํา
 ติดตั้งบอดักไขมัน สําหรับบําบัดน้ําเสีย
ที่มีน้ํามัน
ระบบอัดอากาศ
 ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม
 ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน ครึ่ง
ชั่วโมง โดยการปรับอุปกรณควบคุม
อุณหภูมใิ หสูงสุด และใหพัดลมทํางาน
อยู
 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใหอยูใ น
สภาพดี
 ใชเครือ่ งปรับอากาศ เบอร 5
 ปดเครื่องอัดอากาศทุกครั้งหลังเลิกงาน
 เปลี่ยนใบพัดใหมตามระยะเวลาที่
เหมาะสม
 ทดสอบ No Load Test เพื่อหาลมรั่ว
 ตรวจและซอมรูรวั่ ตางๆ บริเวณขอตอ
ของอของทอและตัวตออุปกรณ
 ทําความสะอาดกรองอากาศของเครื่อง
อัดอากาศเปนประจํา
 ปรับตั้งความดันลมอัดใหต่ําที่สุดเทาที่
จะทําได เพือ่ ลดลมรั่วและลดการใช
พลังงาน
 ติดตั้ง After Cooler และ Air Dryer
กอนนําอากาศไปใชงาน
 ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ และเครือ่ ง
กรองน้ํามันหลอลื่น
 ติดตั้ง Automatic Drain เพื่อถายน้ํา
ออก

ภาคผนวก ก-15

ลําดับที่ 11 บจก.โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา (รัตนาธิเบศร)
ที่อยู 68/29 หมู 8 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระลือ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2950-5000
โทรสาร 0-2950-5000 ตอ 1309 ชื่อผูตอบ คุณพราวรัตน ตําแหนง หัวหนางานแผนกบริหารคุณภาพ
ประเภทกิจการ
การซอมแซม
ยานที่ขับเคลื่อน
ดวยเครื่องยนต
หรือ
สวนประกอบของ
ยานดังกลาว ,
การซอมแซมรถ
พวง จักรยาน
สามลอ จักรยาน
สองลอ หรือ
สวนประกอบของ
ยานดังกลาว
และการลางหรือ
อัดฉีดยานที่
ขับเคลื่อนดวย
เครื่องยนต

จํานวน
คนงาน
15

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ
การซอมและตรวจ
สภาพตัวถังรถยนต
เคาะ ปะ ผุ
การลอก/ซอมสี ทั้ง
แบบแหงและเปยก

ประเภทมลพิษ
ที่เกิดขึ้น
มลพิษเสียง
ขยะมูลฝอย

มลพิษน้ํา,
มลพิษอากาศ,
ขยะมูลฝอย
มลพิษน้ํา,
การขัดเคลือบสี
มลพิษอากาศ,
ขยะมูลฝอย
การพนกันสนิม โดย มลพิษน้ํา,
ใชภาชนะบรรจุสาร มลพิษอากาศ,
พนกันสนิมแบบเติม ขยะมูลฝอย
การซอมและตรวจ
สภาพตัวถังรถยนต
การลางอัดฉีด
มลพิษน้ํา,
รถยนต โดยน้ําจาก
มลพิษเสียง,
การชะลางลงสูระบบ
ขยะมูลฝอย
บําบัดน้ําเสีย
การซอมระบบเบรก มลพิษอากาศ
การเปลี่ยนยางและ
ขยะมูลฝอย
ตั้งศูนยลอรถยนต
การเปลี่ยนถาย
น้ํายาหมอน้ํา โดย
มลพิษอากาศ,
ถายน้ํายาหมอน้ํา
ขยะมูลฝอย
เดิมออก
การเปลี่ยนถาย
น้ํายาหมอน้ํา และ
ดัดความดันเพื่อ
ตรวจสอบจุดรั่วซึม
มีหองอบสีที่มีระบบ
การควบคุมอากาศ

CT ในสถานประกอบการ
การพนสี
 พนสีโดยตั้งปนพนสีเปนมุมฉากกับ
ระนาบพื้นผิวที่จะพน และลากไปใน
แนวขนานชิ้นงาน
 ถือปนพนสีหางจากชิ้นงาน 6-8 นิ้ว
 พนสีใหซอนทับแนวเดิมไปเรื่อยๆที
ละครึ่งแนว โดยไมจําเปนตองพน
ตั้งแตชวงแรกไปยังชวงสุดทาย จึง
สามารถประหยัดสีไดดีอยางไรก็
ตาม เทคนิคนี้ไมสามารถใชได ใน
กรณีที่เปนสี High Metallic, High
Solid Paint ที่สีมีความหนืดมากๆ
 พนบริเวณขอบชิ้นงานกอนสวน
อื่นๆ
 ใชความเร็วในการลากพนที่
เหมาะสม คือ 1 ฟุต ตอ วินาที
สําหรับปนพนสีแบบ HLVP
 พนสีในหองพนสีที่มีระบบบําบัด
อากาศที่เหมาะสม เชน มีระบบดูด
อากาศผานวัสดุกรอง
 เก็บสีและตัวทําละลายในภาชนะปด
ปองกันการระเหย
 Dry Automotive Spray Booth เปน
การใชวัสดุเปนตัวกรองฝุน และ
ตองการการบํารุงรักษา
 Down Draft Filter เปนระบบอัด
อากาศ โดยการบังคับทิศทางลมใน
ลักษณะดิ่ง และดูดอากาศผานตัว
กรอง ระบบอัดอากาศอื่นๆ ไดแก
ระบบ Side Down Draft, Cross
Draft
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ประเภทกิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ
การเปลี่ยนถาย
น้ํายาหมอน้ํา และ
ดัดความดันเพื่อ
ตรวจสอบจุดรั่วซึม

ประเภทมลพิษ
CT ในสถานประกอบการ
ที่เกิดขึ้น
มลพิษอากาศ, การเปลี่ยนอะไหล
มลพิษกลิ่น
 คัดแยกอะไหล เชน แบตเตอรี่
โลหะ ขายใหผูรับซื้อเพื่อนําไปผาน
กระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม
 แยกขยะทั่วไป เชน เศษกระดาษ
พลาสติก ที่เปนบรรจุภัณฑ ไมให
ปนเปอนกลายเปนขยะอันตราย
การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
 เก็บรวมรวมน้ํามันหลอลื่นไมใหมี
การปนเปอนน้ําและสิ่งสกปรกอื่นๆ
ขายใหแกผูรับซื้อ
 การขัดสี
 ใชเครื่องขัดแหงที่มีอุปกรณดูดเก็บ
ฝุนสีที่ขัดออก
การลางรถ
 กําหนดมาตรฐานวิธีการลาง เชน
ลําดับการลาง ความแรงของน้ํา
ปริมาณสารทําความสะอาดที่
เหมาะสม ฯลฯ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลาง
 ใชหัวฉีดประหยัดน้ํา
 ใชเครื่องลางรถอัตโนมัติ
การลางชิ้นสวนเครื่องยนตและ
อุปกรณ
 กําหนดมาตรฐานวิธีการลาง เชน
วิธีการเทที่ถูกตองระดับภายใน
ภาชนะที่เหมาะสมในการเทตัวทํา
ละลาย ฯลฯ เพื่อลดการรั่วไหล
 จัดเตรียมอุปกรณลดการหกรั่วไหล
เชน กรวยขนาดตางๆ ถาดรอง
ปองกันการไหลลน
 เก็บตัวทําละลายในภาชนะปด
ปองกันการระเหย
 ทําความสะอาดเทาที่จําเปน ไม
ควรทําความสะอาดมากจนเกิน
ความจําเปน
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ประเภทกิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ

ประเภทมลพิษ
ที่เกิดขึ้น

CT ในสถานประกอบการ
 เพิ่มประสิทธิภาพการทําความ
สะอาดโดยการทําความสะอาดผิว
เครื่องมือเบื้องตนกอน เชน การใช
แปรงลวด เพื่อกําจัดคราบของ*เสีย
ที่จับตัวเปนกอนหนาโดยใชการทํา
ความสะอาดดวยการขัดใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได แตไมควรทํา
กับพวกคราบหรืออนุภาคเล็กๆ
เพราะอาจเกิดการฟุงกระจาย อาจ
สูดดมเขาไปเกิดอันตรายตอ
สุขภาพได
 เก็บรวบรวมตัวทําละลายใชแลว
ไมใหมีการปนเปอนน้ําและสิ่ง
สกปรกอื่นๆขายใหแกผูรับซื้อ
 เปลี่ยนถายตัวทําละลายเมื่อ
สกปรก ไมใชตามเวลาที่กําหนด
เพราะบางครั้งตัวทําละลายยังไม
หมดอายุการใชงาน
 ทําความสะอาดหัวพนสีอัตโนมัติ
 ติดตั้งอางลางแบบมีไสกรอง
ระบบแสงสวาง
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นที่ที่
ไดรับแสงสวางจากธรรมชาติ พื้นที่
ที่ไมมีการใชงาน
 เปดไฟใหมีแสงสวางพอเหมาะ
ถอดหลอดไฟออกในที่ที่มีแสงสวาง
เกินจําเปน
 รักษาความสะอาดหลอดไฟฟา
ไมใหมีฝุนจับ
 ใชแผนสะทอนแสงที่หลอดไฟฟา
 ใชหลังคาโปรงแสงเพื่อใหแสง
ธรรมชาติเขา
 ใช pull switch
ระบบปองกันมลพิษทางน้ํา
 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Activated
Sludge

ภาคผนวก ก-18

ประเภทกิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ

ประเภทมลพิษ
ที่เกิดขึ้น

CT ในสถานประกอบการ
 ติดตั้งบอดักไขมัน สําหรับบําบัดน้ํา
เสียที่มีน้ํามัน
ระบบอัดอากาศ
 ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม
 ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน
ครึ่งชั่วโมง โดยการปรับอุปกรณ
ควบคุมอุณหภูมิใหสูงสุด และให
พัดลมทํางานอยู
 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใหอยู
ในสภาพดี
 ใชเครื่องปรับอากาศ เบอร 5
 ปดเครื่องอัดอากาศทุกครั้งหลังเลิก
งาน
 ทําความสะอาดกรองอากาศของ
เครื่องอัดอากาศเปนประจํา
 ปรับตั้งความดันลมอัดใหต่ําที่สุด
เทาที่จะทําได เพื่อลดลมรั่วและลด
การใชพลังงาน
 ติดตั้ง After Cooler และ Air Dryer
กอนนําอากาศไปใชงาน
 ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ และ
เครื่องกรองน้ํามันหลอลื่น
 ติดตั้ง Automatic Drain เพื่อถาย
น้ําออก

ภาคผนวก ก-19

ลําดับที่ 12 บจก.เฟรสพารท
ที่อยู 31 ซอยอินทามระ 26/1 ถ.สุทธิสาร เขตดินแดง กทม. 10400โทร 0-2693-7120
โทรสาร 0-2693-7133 ชื่อผูตอบ คุณกรพล ประถามภัฏ ตําแหนง ผูจัดการศูนยบริการ
ประเภทกิจการ จํานวน ประเภท/กิจกรรม ประเภทมลพิษ
CT ในสถานประกอบการ
คนงาน การใหบริการ
ที่เกิดขึ้น
50
ไมระบุ
การซอมแซม
การลางอัดฉีด
การเปลี่ยนอะไหล
ยานที่ขับเคลื่อน
รถยนต โดยน้ําจาก
 คัดแยกอะไหล เชน แบตเตอรี่
ดวยเครื่องยนต
การชะลางลงสูราง
โลหะ ขายใหผูรับซื้อเพื่อนําไปผาน
หรือ
ระบายน้ําสาธารณะ
กระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม
สวนประกอบของ
การซอมระบบเบรก
 แยกขยะทั่วไป เชน เศษกระดาษ
ยานดังกลาวและ
การเปลี่ยนยางและ
พลาสติก ที่เปนบรรจุภัณฑ ไมให
การลางหรืออัด
ตั้งศูนยลอรถยนต
ปนเปอนกลายเปนขยะอันตราย
ฉีดยานที่
การเปลี่ยนถาย
การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
ขับเคลื่อนดวย
น้ํายาหมอน้ํา โดย
 เก็บรวมรวมน้ํามันหลอลื่นไมใหมี
เครื่องยนต
ถายน้ํายาหมอน้ํา
การปนเปอนน้ําและสิ่งสกปรกอื่นๆ
เดิมออก
ขายใหแกผูรับซื้อ
การเปลี่ยนถาย
การลางรถ
น้ํายาหมอน้ํา และ
 กําหนดมาตรฐานวิธีการลาง เชน
เชื่อมจุดรั่วซึม
ลําดับการลาง ความแรงของน้ํา
การเปลี่ยนถาย
ปริมาณสารทําความสะอาดที่
น้ํายาหมอน้ํา และ
เหมาะสม ฯลฯ เพื่อเพิ่ม
ดัดความดันเพื่อ
ประสิทธิภาพการลาง
ตรวจสอบจุดรั่วซึม
 ใชหัวฉีดประหยัดน้ํา
การตรวจสอบฝา
การลางชิ้นสวนเครื่องยนตและ
หมอ
อุปกรณ
การซอมระบบปรับ
 กําหนดมาตรฐานวิธีการลาง เชน
อากาศ/การเปลี่ยน
วิธีการเทที่ถูกตองระดับภายใน
ถายน้ํายา
ภาชนะที่เหมาะสมในการเทตัวทํา
เครื่องปรับอากาศ
ละลาย ฯลฯ เพื่อลดการรั่วไหล
การซอมและตรวจ
 จัดเตรียมอุปกรณลดการหกรั่วไหล
สภาพเครื่องดวย
เชน กรวยขนาดตางๆ ถาดรอง
การเปลี่ยนถาย
ปองกันการไหลลน
น้ํามันเครื่อง
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ประเภทกิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/กิจกรรม ประเภทมลพิษ
CT ในสถานประกอบการ
การใหบริการ
ที่เกิดขึ้น
การซอมและตรวจ
 เก็บตัวทําละลายในภาชนะปด
สภาพเครื่องโดยการ
ปองกันการระเหย
อัดประจุแบตเตอรี่
 ทําความสะอาดเทาที่จําเปน ไม
ควรทําความสะอาดมากจนเกิน
ความจําเปน
 เพิ่มประสิทธิภาพการทําความ
สะอาดโดยการทําความสะอาดผิว
เครื่องมือเบื้องตนกอน เชน การใช
แปรงลวด เพื่อกําจัดคราบของเสีย
ที่จับตัวเปนกอนหนาโดยใชการทํา
ความสะอาดดวยการขัดใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได แตไมควรทํา
กับพวกคราบหรืออนุภาคเล็กๆ
เพราะอาจเกิดการฟุงกระจาย อาจ
สูดดมเขาไปเกิดอันตรายตอ
สุขภาพได
 แบงการลางทําความสะอาดเปน 2
ครั้ง คือ ทําความสะอาดเครื่องมือ
ในน้ําลางหรือ solvent ที่ใชแลว
กอน แลวจึงลางใหสะอาดจริงๆ ใน
ตัวทําละลายบริสุทธิ์
 เก็บรวบรวมตัวทําละลายใชแลว
ไมใหมีการปนเปอนน้ําและสิ่ง
สกปรกอื่นๆขายใหแกผูรับซื้อ
 เปลี่ยนถายตัวทําละลายเมื่อ
สกปรก ไมใชตามเวลาที่กําหนด
เพราะบางครั้งตัวทําละลายยังไม
หมดอายุการใชงาน
 กําจัดสลัดจที่ลอยอยูบนหรือบนผิว
ทําละลายบอยๆ
 ใชน้ํายาลางที่มีน้ําเปน
องคประกอบ(water-based) แทน
ตัวทําละลาย
 การทิ้งตัวทําละลายใหตกตะกอน
แลวรินสวนที่ใสนํากลับมาใชซ้ํา
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ประเภทกิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ

ประเภทมลพิษ
ที่เกิดขึ้น

CT ในสถานประกอบการ
 ใชน้ํายาลางที่มีน้ําเปน
องคประกอบ (water-based) แทน
ตัวทําละลาย
ระบบแสงสวาง
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นที่ที่
ไดรับแสงสวางจากธรรมชาติ พื้นที่
ที่ไมมีการใชงาน
 เปดไฟใหมีแสงสวางพอเหมาะ
ถอดหลอดไฟออกในที่ที่มีแสงสวาง
เกินจําเปน
 รักษาความสะอาดหลอดไฟฟา
ไมใหมีฝุนจับ
 ใชแผนสะทอนแสงที่หลอดไฟฟา
 ใชหลังคาโปรงแสงเพื่อใหแสง
ธรรมชาติเขา
 ใช pull switch
 ใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
 ใชระบบ light save เพื่อควบคุม
แสงสวางใหพอดี
ระบบปองกันมลพิษทางน้ํา
 ติดตั้งบอดักไขมัน สําหรับบําบัดน้ํา
เสียที่มีน้ํามัน
ระบบอัดอากาศ
 ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม
 ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน
ครึ่งชั่วโมง โดยการปรับอุปกรณ
ควบคุมอุณหภูมใิ หสูงสุด และให
พัดลมทํางานอยู
 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใหอยู
ในสภาพดี
 ใชเครื่องปรับอากาศ เบอร 5
 ปดเครื่องอัดอากาศทุกครั้งหลังเลิก
งาน
 เปลี่ยนใบพัดใหมตามระยะเวลาที่
เหมาะสม
 ทดสอบ No Load Test เพื่อหาลม
รั่ว

ภาคผนวก ก-22

ประเภทกิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ

ประเภทมลพิษ
ที่เกิดขึ้น

CT ในสถานประกอบการ
 ตรวจและซอมรูรั่วตางๆ บริเวณขอ
ตอ ของอของทอและตัวตออุปกรณ
 ทําความสะอาดกรองอากาศของ
เครื่องอัดอากาศเปนประจํา
 ปรับตั้งความดันลมอัดใหต่ําที่สุด
เทาที่จะทําได เพื่อลดลมรั่วและลด
การใชพลังงาน
 ติดตั้ง After Cooler และ Air Dryer
กอนนําอากาศไปใชงาน
 ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ และ
เครื่องกรองน้ํามันหลอลื่น
 ติดตั้ง Automatic Drain เพื่อถาย
น้ําออก
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ลําดับที่ 13 บจก.คาวาซากิ มอเตอร เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย)
ที่อยู 129 ถ.พระราม9 แขวงหวยขวาง เขต หวยขวาง กทม. 10310 โทร 0-2247-7935-8 ตอ 114
โทรสาร 0-2297-7930 ชื่อผูตอบ คุณเฉลิมพล ตําแหนง พนักงานอาวุโสฝายฝกอบรม
ประเภทกิจการ จํานวน ประเภท/กิจกรรม ประเภทมลพิษ
CT ในสถานประกอบการ
คนงาน การใหบริการ
ที่เกิดขึ้น
28
การซอมแซม
การซอมระบบเบรก
มลพิษน้ํา,
การเปลี่ยนอะไหล
ยานที่ขับเคลื่อน
มลพิษอากาศ,  คัดแยกอะไหล เชน แบตเตอรี่
ดวยเครื่องยนต
มลพิษกลิ่น,
โลหะ ขายใหผูรับซื้อเพื่อนําไปผาน
หรือ
ขยะมูลฝอย
กระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม
สวนประกอบของ
การเปลี่ยนยางและ
ขยะมูลฝอย  แยกขยะทั่วไป เชน เศษกระดาษ
ยานดังกลาว
ตั้งศูนยลอรถยนต
พลาสติก ที่เปนบรรจุภัณฑ ไมให
และการซอมแซม
มลพิษน้ํา
การเปลี่ยนถาย
ปนเปอนกลายเปนขยะอันตราย
รถพวง จักรยาน
น้ํายาหมอน้ํา โดย
การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
สามลอ จักรยาน
ถายน้ํายาหมอน้ํา
 เก็บรวมรวมน้ํามันหลอลื่นไมใหมี
สองลอ หรือ
เดิมออก
การปนเปอนน้ําและสิ่งสกปรกอื่นๆ
สวนประกอบของ
ขยะมูลฝอย
การซอมและตรวจ
ขายใหแกผูรับซื้อ
ยานดังกลาว
สภาพเครื่องดวย
ระบบอัดอากาศ
การเปลี่ยนถาย
 ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม
น้ํามันเครื่อง
 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใหอยู
การซอมและตรวจ
มลพิษน้ํา,
ในสภาพดี
สภาพเครื่องโดยการ มลพิษกลิ่น,  ปดเครื่องอัดอากาศทุกครั้งหลังเลิก
อัดประจุแบตเตอรี่
ขยะมูลฝอย
งาน
 ตรวจและซอมรูร่วั ตางๆ บริเวณขอ
ตอ ของอของทอและตัวตออุปกรณ
 ทําความสะอาดกรองอากาศของ
เครื่องอัดอากาศเปนประจํา
 ติดตั้ง After Cooler และ Air Dryer
กอนนําอากาศไปใชงาน
การลางชิ้นสวนเครื่องยนตและ
อุปกรณ
 จัดเตรียมอุปกรณลดการหกรั่วไหล
เชน กรวยขนาดตางๆ ถาดรอง
ปองกันการไหลลน
 ทําความสะอาดเทาที่จําเปน ไม
ควรทําความสะอาดมากจนเกิน
ความจําเปน
 ติดตั้งอางลางแบบมีไสกรอง
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ประเภทกิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ

ประเภทมลพิษ
ที่เกิดขึ้น

CT ในสถานประกอบการ
ระบบแสงสวาง
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นที่ที่
ไดรับแสงสวางจากธรรมชาติ พื้นที่
ที่ไมมีการใชงาน
 รักษาความสะอาดหลอดไฟฟา
ไมใหมีฝุนจับ
 ใชแผนสะทอนแสงที่หลอดไฟฟา
 ใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
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ลําดับที่ 14 บจก.ออโต ทรีท
ที่อยู 106/1 ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร 0-2278-5550 โทรสาร ชื่อผูตอบ คุณภูสิษฐ ตําแหนง ผูจัดการศูนยบริการ
ประเภทกิจการ จํานวน ประเภท/กิจกรรม ประเภทมลพิษ
CT ในสถานประกอบการ
คนงาน การใหบริการ
ที่เกิดขึ้น
12
การซอมแซม
การซอมระบบเบรก
มลพิษน้ํา,
การเปลี่ยนอะไหล
ยานที่ขับเคลื่อน
มลพิษอากาศ  คัดแยกอะไหล เชน แบตเตอรี่
ดวยเครื่องยนต
,ขยะมูลฝอย
โลหะ ขายใหผูรับซื้อเพื่อนําไปผาน
หรือ
การเปลี่ยนยางและ
ขยะมูลฝอย
กระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม
สวนประกอบของ
ตั้งศูนยลอรถยนต
การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
ยานดังกลาว
มลพิษน้ํา,ขยะ  เก็บรวมรวมน้ํามันหลอลื่นไมใหมี
การเปลี่ยนถาย
มูลฝอย
น้ํายาหมอน้ํา โดย
การปนเปอนน้ําและสิ่งสกปรกอื่นๆ
ถายน้ํายาหมอน้ํา
ขายใหแกผูรับซื้อ
เดิมออก
การลางชิ้นสวนเครื่องยนตและ
การตรวจสอบฝา
อุปกรณ
หมอ
 จัดเตรียมอุปกรณลดการหกรั่วไหล
การซอมระบบปรับ มลพิษน้ํา,ขยะ
เชน กรวยขนาดตางๆ ถาดรอง
มูลฝอย
อากาศ/การเปลี่ยน
ปองกันการไหลลน
ถายน้ํายา
 เก็บตัวทําละลายในภาชนะปด
เครื่องปรับอากาศ
ปองกันการระเหย
มลพิษน้ํา,ขยะ  ทําความสะอาดเทาที่จําเปน ไม
การซอมและตรวจ
มูลฝอย
สภาพเครื่องดวย
ควรทําความสะอาดมากจนเกิน
การเปลี่ยนถาย
ความจําเปน
น้ํามันเครื่อง
 เพิ่มประสิทธิภาพการทําความ
การซอมและตรวจ
มลพิษอากาศ,
สะอาดโดยการทําความสะอาดผิว
สภาพเครื่องโดยการ ขยะมูลฝอย
เครื่องมือเบื้องตนกอน เชน การใช
อัดประจุแบตเตอรี่
แปรงลวด เพื่อกําจัดคราบของเสีย
ที่จับตัวเปนกอนหนาโดยใชการทํา
ความสะอาดดวยการขัดใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได แตไมควรทํา
กับพวกคราบหรืออนุภาคเล็กๆ
เพราะอาจเกิดการฟุงกระจาย อาจ
สูดดมเขาไปเกิดอันตรายตอ
สุขภาพได
 แบงการลางทําความสะอาดเปน 2
ครั้ง คือ ทําความสะอาดเครื่องมือ
ในน้ําลางหรือ solvent ที่ใชแลว
กอน แลวจึงลางใหสะอาดจริงๆ ใน
ตัวทําละลายบริสุทธิ์
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ประเภทกิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ

ประเภทมลพิษ
ที่เกิดขึ้น

CT ในสถานประกอบการ
 เก็บรวบรวมตัวทําละลายใชแลว
ไมใหมีการปนเปอนน้ําและสิ่ง
สกปรกอื่นๆขายใหแกผูรับซื้อ
 เปลี่ยนถายตัวทําละลายเมื่อ
สกปรก ไมใชตามเวลาที่กําหนด
เพราะบางครั้งตัวทําละลายยังไม
หมดอายุการใชงาน
ระบบแสงสวาง
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นที่ที่
ไดรับแสงสวางจากธรรมชาติ พื้นที่
ที่ไมมีการใชงาน
 เปดไฟใหมีแสงสวางพอเหมาะ
ถอดหลอดไฟออกในที่ที่มีแสงสวาง
เกินจําเปน
 รักษาความสะอาดหลอดไฟฟา
ไมใหมีฝุนจับ
 ใชระบบ light save เพื่อควบคุม
แสงสวางใหพอดี
 ระบบปองกันมลพิษทางน้ํา
 ติดตั้งบอดักไขมัน สําหรับบําบัดน้ํา
เสียที่มีน้ํามัน
ระบบอัดอากาศ
 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใหอยู
ในสภาพดี
 ปดเครื่องอัดอากาศทุกครั้งหลังเลิก
งาน
 ทดสอบ No Load Test เพื่อหาลม
รั่ว
 ตรวจและซอมรูรั่วตางๆ บริเวณขอ
ตอ ของอของทอและตัวตออุปกรณ
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ลําดับที่ 15 บจก.เจริญไทยมอเตอรเซลล
ที่อยู 1071 ถ.พหลโยธิน (ตรงขามพหลโยธิน2) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
โทร 0-2617-2850 โทรสาร 0-2619-6261 ชื่อผูตอบ คุณบุญชู ตําแหนง ผูจัดการศูนยบริการ
ประเภทกิจการ จํานวน ประเภท/กิจกรรม ประเภทมลพิษ
คนงาน การใหบริการ
ที่เกิดขึ้น
CT ในสถานประกอบการ
25
การซอมแซม
การซอมระบบเบรก
มลพิษน้ํา,
การเปลี่ยนอะไหล
ยานที่ขับเคลื่อน
มลพิษกลิ่น,ขยะ  คัดแยกอะไหล เชน แบตเตอรี่
ดวยเครื่องยนต
มูลฝอย
โลหะ ขายใหผูรับซื้อเพื่อนําไปผาน
หรือ
มลพิษน้ํา,
การเปลี่ยนถาย
กระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม
สวนประกอบของ
มลพิษกลิ่น  แยกขยะทั่วไป เชน เศษกระดาษ
น้ํายาหมอน้ํา โดย
ยานดังกลาว
ถายน้ํายาหมอน้ํา
พลาสติก ที่เปนบรรจุภัณฑ ไมให
เดิมออก
ปนเปอนกลายเปนขยะอันตราย
การเปลี่ยนถาย
 การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
น้ํายาหมอน้ํา และ
 เก็บรวมรวมน้ํามันหลอลื่นไมใหมี
ดัดความดันเพื่อ
การปนเปอนน้ําและสิ่งสกปรกอื่นๆ
ตรวจสอบจุดรั่วซึม
ขายใหแกผูรับซื้อ
การตรวจสอบฝา
การลางรถ
หมอ
 ใชหัวฉีดประหยัดน้ํา
ขยะมูลฝอย ระบบแสงสวาง
การซอมและตรวจ
สภาพเครื่องดวย
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นที่ที่
การเปลี่ยนถาย
ไดรับแสงสวางจากธรรมชาติ พื้นที่
น้ํามันเครื่อง
ที่ไมมีการใชงาน
 เปดไฟใหมีแสงสวางพอเหมาะ
ถอดหลอดไฟออกในที่ที่มีแสงสวาง
เกินจําเปน
 รักษาความสะอาดหลอดไฟฟา
ไมใหมีฝนุ จับ
 ใชหลังคาโปรงแสงเพื่อใหแสง
ธรรมชาติเขา
ระบบปองกันมลพิษทางน้ํา
 ติดตั้งบอดักไขมัน สําหรับบําบัดน้ํา
เสียที่มีน้ํามัน
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ลําดับที่ 16 บจก.ฮอนดาออโตโมบิล (ประเทศไทย)
ที่อยู 350 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. โทร 0-2247-2211 โทรสาร 0-2245-0438
ชื่อผูตอบ คุณจําลอง ไพลดํา ตําแหนง ผูจัดการศูนยบริการ
ประเภทกิจการ จํานวน ประเภท/กิจกรรม ประเภทมลพิษ
CT ในสถานประกอบการ
คนงาน การใหบริการ
ที่เกิดขึ้น
การซอมแซมยาน
ที่ขับเคลื่อนดวย
เครื่องยนตหรือ
สวนประกอบของ
ยานดังกลาวและ
การลางหรืออัดฉีด
ยานที่ขับเคลือ่ น
ดวยเครือ่ งยนต

130

การซอมระบบเบรก
การเปลี่ยนยางและตั้ง
ศูนยลอ รถยนต
การเปลี่ยนถายน้าํ ยา
หมอน้ํา โดยถาย
น้ํายาหมอน้ําเดิมออก
การซอมและตรวจ
สภาพเครื่องดวยการ
เปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่อง
การซอมและตรวจ
สภาพเครื่องโดยการ
อัดประจุแบตเตอรี่

มลพิษน้ํา,มลพิษ การเปลี่ยนอะไหล
กลิ่น
 คัดแยกอะไหล เชน แบตเตอรี่ โลหะ
ขายใหผูรับซือ้ เพือ่ นําไปผาน
กระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม
 แยกขยะทั่วไป เชน เศษกระดาษ
มลพิษน้ํา,มลพิษ
พลาสติก ที่เปนบรรจุภณ
ั ฑ ไมให
กลิ่น
ปนเปอนกลายเปนขยะอันตราย
การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
มลพิษน้ํา,มลพิษ  เก็บรวมรวมน้ํามันหลอลื่นไมใหมกี าร
กลิ่น
ปนเปอนน้ําและสิง่ สกปรกอื่นๆขาย
ใหแกผูรับซื้อ
การลางรถ
มลพิษน้ํา,มลพิษ
 กําหนดมาตรฐานวิธีการลาง เชน
กลิ่น, มลพิษ
ลําดับการลาง ความแรงของน้ํา
อากาศ
ปริมาณสารทําความสะอาดที่
เหมาะสม ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การลาง
 ใชหัวฉีดประหยัดน้ํา
การลางชิ้นสวนเครื่องยนตและอุปกรณ
 กําหนดมาตรฐานวิธีการลาง เชน
วิธีการเททีถ่ ูกตองระดับภายใน
ภาชนะทีเ่ หมาะสมในการเทตัวทํา
ละลาย ฯลฯ เพื่อลดการรั่วไหล
 จัดเตรียมอุปกรณลดการหกรั่วไหล
เชน กรวยขนาดตางๆ ถาดรอง
ปองกันการไหลลน
 เก็บตัวทําละลายในภาชนะปดปองกัน
การระเหย
 เพิ่มประสิทธิภาพการทําความสะอาด
โดยการทําความสะอาดผิวเครื่องมือ
เบื้องตนกอน เชน การใชแปรงลวด
เพื่อกําจัดคราบของเสียที่จับตัวเปน
กอนหนาโดยใชการทําความสะอาด
ดวยการขัดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
แตไมควรทํากับพวกคราบหรือ
อนุภาคเล็กๆเพราะอาจเกิดการฟุง -
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ประเภทกิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ

ประเภทมลพิษ
ที่เกิดขึ้น

CT ในสถานประกอบการ
กระจาย อาจสูดดมเขาไปเกิด
อันตรายตอสุขภาพได
 เก็บรวบรวมตัวทําละลายใชแลว
ไมใหมีการปนเปอ นน้ําและสิ่งสกปรก
อื่นๆขายใหแกผรู ับซื้อ
ระบบแสงสวาง
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นทีท่ ี่
ไดรับแสงสวางจากธรรมชาติ พื้นที่ที่
ไมมีการใชงาน
 เปดไฟใหมีแสงสวางพอเหมาะ ถอด
หลอดไฟออกในที่ที่มแี สงสวางเกิน
จําเปน
 ใชระบบ light save เพื่อควบคุมแสง
สวางใหพอดี
ระบบปองกันมลพิษทางน้ํา
 ติดตั้งบอดักไขมัน สําหรับบําบัดน้ํา
เสียทีม่ ีน้ํามัน
ระบบอัดอากาศ
 ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม
 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใหอยูใ น
สภาพดี
 ควรเปลี่ยนสารทําความเย็น จาก R22 เปนสารทําความเย็นชนิดใหม
(ECON-22 หรือ COLD-22)
 ปดเครื่องอัดอากาศทุกครั้งหลังเลิก
งาน
 ตรวจและซอมรูรวั่ ตางๆ บริเวณขอตอ
ของอของทอและตัวตออุปกรณ
 ทําความสะอาดกรองอากาศของ
เครื่องอัดอากาศเปนประจํา
 ปรับตั้งความดันลมอัดใหต่ําที่สุด
เทาที่จะทําได เพือ่ ลดลมรั่วและลด
การใชพลังงาน
 ติดตั้ง After Cooler และ Air Dryer
กอนนําอากาศไปใชงาน
 ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ และเครือ่ ง
กรองน้ํามันหลอลื่น
 ติดตั้ง Automatic Drain เพื่อถายน้ํา
ออก
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ลําดับที่ 17 บจก.สยามกลการเซลล
ที่อยู ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. โทร 0-2612-5163-5 โทรสาร ชื่อผูตอบ คุณสุรพล รับพร ตําแหนง ผูจัดการศูนยบริการ
ประเภทกิจการ จํานวน ประเภท/กิจกรรม ประเภทมลพิษ
CT ในสถานประกอบการ
คนงาน การใหบริการ
ที่เกิดขึ้น
การซอมแซม
ยานที่ขับเคลือ่ น
ดวยเครือ่ งยนต
หรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว

60

การเปลี่ยนอะไหล
 คัดแยกอะไหล เชน แบตเตอรี่ โลหะ
การเปลี่ยนยางและตั้ง ขายใหผูรับซือ้ เพือ่ นําไปผาน
ศูนยลอ รถยนต
กระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม
การเปลี่ยนถายน้าํ ยา มลพิษน้ํา,มลพิษ  แยกขยะทั่วไป เชน เศษกระดาษ
กลิ่น
หมอน้ํา โดยถาย
พลาสติก ที่เปนบรรจุภณ
ั ฑ ไมให
น้ํายาหมอน้ําเดิมออก
ปนเปอนกลายเปนขยะอันตราย
การเปลี่ยนถายน้าํ ยา การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
หมอน้ํา และดัดความ
 เก็บรวมรวมน้ํามันหลอลื่นไมใหมกี าร
ดันเพื่อตรวจสอบจุด
ปนเปอนน้ําและสิง่ สกปรกอื่นๆขาย
รั่วซึม
ใหแกผูรับซื้อ
การตรวจสอบฝาหมอ การลางรถ
มลพิษน้ํา,มลพิษ  กําหนดมาตรฐานวิธีการลาง เชน
การซอมระบบปรับ
อากาศ,ขยะมูล
อากาศ/การเปลี่ยน
ลําดับการลาง ความแรงของน้ํา
ฝอย
ถายน้ํายา
ปริมาณสารทําความสะอาดที่
เครื่องปรับอากาศ
เหมาะสม ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มลพิษน้ํา,มลพิษ
การซอมและตรวจ
การลาง
สภาพเครื่องดวยการ กลิ่น,ขยะมูลฝอย  ใชหัวฉีดประหยัดน้ํา
เปลี่ยนถาย
การลางชิ้นสวนเครื่องยนตและอุปกรณ
น้ํามันเครื่อง
 กําหนดมาตรฐานวิธีการลาง เชน
มลพิษน้ํา,มลพิษ
การซอมและตรวจ
วิธีการเททีถ่ ูกตองระดับภายใน
สภาพเครื่องโดยการ อากาศ, มลพิษ
ภาชนะทีเ่ หมาะสมในการเทตัวทํา
กลิ่น
อัดประจุแบตเตอรี่
ละลาย ฯลฯ เพื่อลดการรั่วไหล
 จัดเตรียมอุปกรณลดการหกรั่วไหล
เชน กรวยขนาดตางๆ ถาดรอง
ปองกันการไหลลน
 เก็บตัวทําละลายในภาชนะปดปองกัน
การระเหย
 ทําความสะอาดเทาที่จําเปน ไมควร
ทําความสะอาดมากจนเกินความ
จําเปน
การซอมระบบเบรก

มลพิษอากาศ
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ประเภทกิจการ

จํานวน
คนงาน

ประเภท/กิจกรรม
การใหบริการ

ประเภทมลพิษ
ที่เกิดขึ้น

CT ในสถานประกอบการ


เพิ่มประสิทธิภาพการทําความสะอาด
โดยการทําความสะอาดผิวเครื่องมือ
เบื้องตนกอน เชน การใชแปรงลวด เพื่อ
กําจัดคราบของเสียที่จับตัวเปนกอนหนา
โดยใชการทําความสะอาดดวยการขัดให
มากที่สุดเทาที่จะทําได แตไมควรทํากับ
พวกคราบหรืออนุภาคเล็กๆเพราะอาจ
เกิดการฟุงกระจาย อาจสูดดมเขาไปเกิด
อันตรายตอสุขภาพได
 เก็บรวบรวมตัวทําละลายใชแลว ไมใหมี
การปนเปอนน้ําและสิ่งสกปรกอื่นๆขาย
ใหแกผูรับซื้อ
 ใชน้ํายาลางที่มีนา้ํ เปนองคประกอบ
(water-based) แทนตัวทําละลาย
ระบบแสงสวาง
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นทีท่ ี่ไดรับ
แสงสวางจากธรรมชาติ พื้นที่ที่ไมมีการ
ใชงาน
 -เปดไฟใหมีแสงสวางพอเหมาะ ถอด
หลอดไฟออกในที่ที่มแี สงสวางเกิน
จําเปน
 ใชแผนสะทอนแสงที่หลอดไฟฟา
 ใชหลังคาโปรงแสงเพื่อใหแสงธรรมชาติ
เขา
 ระบบปองกันมลพิษทางน้ํา
 ติดตั้งบอดักไขมัน สําหรับบําบัดน้ําเสีย
ที่มีน้ํามัน
ระบบอัดอากาศ
 ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม
 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใหอยูใ น
สภาพดี
 ปดเครื่องอัดอากาศทุกครั้งหลังเลิกงาน
 เปลี่ยนใบพัดใหมตามระยะเวลาที่
เหมาะสม
 ทดสอบ No Load Test เพื่อหาลมรั่ว
 ตรวจและซอมรูรวั่ ตางๆ บริเวณขอตอ
ของอของทอและตัวตออุปกรณ
 ทําความสะอาดกรองอากาศของเครื่อง
อัดอากาศเปนประจํา
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ลําดับที่ 18 อู ส.กิจเจริญยนต
ที่อยู 161/4 ถ.เทศบาลมิตรเหนือ แขวงจตุจักร เขตลาดยาว(ประชานิเวศน1) กทม.
โทร 0-2954-3475 โทรสาร ชื่อผูตอบ คุณสมกิจ โพธิ์ศรี ตําแหนง ผูจัดการ
ประเภทกิจการ จํานวน ประเภท/กิจกรรม ประเภทมลพิษ
CT ในสถานประกอบการ
คนงาน การใหบริการ
ที่เกิดขึ้น
2
การซอมแซม
การซอมระบบเบรก
มลพิษน้ํา,
การเปลี่ยนอะไหล
ยานที่ขับเคลื่อน
มลพิษเสียง  คัดแยกอะไหล เชน แบตเตอรี่
ดวยเครื่องยนต
การซอมและตรวจ
โลหะ ขายใหผูรับซื้อเพื่อนําไปผาน
หรือ
สภาพเครื่องดวย
กระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม
สวนประกอบของ
การเปลี่ยนถาย
 แยกขยะทั่วไป เชน เศษกระดาษ
ยานดังกลาว
น้ํามันเครื่อง
พลาสติก ที่เปนบรรจุภัณฑ ไมให
การซอมและตรวจ
มลพิษกลิ่น
ปนเปอนกลายเปนขยะอันตราย
สภาพเครื่องโดยการ
การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
อัดประจุแบตเตอรี่
 เก็บรวมรวมน้ํามันหลอลื่นไมใหมี
การปนเปอนน้ําและสิ่งสกปรกอื่นๆ
ขายใหแกผูรับซื้อ
ระบบแสงสวาง
 ปดไฟเมื่อไมจําเปน เชน ในพื้นที่ที่
ไดรับแสงสวางจากธรรมชาติ พื้นที่
ที่ไมมีการใชงาน
 ใชหลังคาโปรงแสงเพื่อใหแสง
ธรรมชาติเขา

