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คณะผู้จัดทำ�
 หน่วยง�นประช�สัมพันธ์    แผนกก�รตล�ด    ฝ่�ยบริห�รก�รข�ย

 Hino Promotion : Save Plus Maintainance

 Customer Interview :

บริษัท วัฒนะกล ทร�นสปอร์ต 2001 จำ�กัด 

 Dealer Interview : ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม 

 Body Maker : บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำ�กัด

 Knowledgement : วิธีก�รดูแลรถกระบะบรรทุกยกเท

 Eat & Travel : One day Trip ตะลุยเที่ยวจัดเต็ม ‘นครปฐม’

 Hino Guru :  16 เส้นท�งสำ�หรับรถบรรทุก วิ่งได้ไม่จำ�กัดเวล�   

  Event & Activities : Southern Logistics & Truck Show 2015 

  Hino Family CSR : บริจ�คโลหิต - ทำ�บุญสองต่อ ปีที่ 2

 Self Development : 5 ทักษะ … ทำ�ง�นแบบมืออ�ชีพ

 Dealer Network

Editor’s Talk

 สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งกับ  ฉบับที่ 

ชุ่มฉ่ำาไปด้วยสายฝน ต้อนรับกันฉบับน้ีด้วยเน้ือหาจัดเต็มอีกเช่นเคย 

เร่ิมต้นด้วยการพาชาวฮีโน่เดินทางสู่จังหวัดนครปฐม แวะเท่ียวและทำาความรู้จัก 

ผู้บริหาร บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำากัด ห้างหุ้นส่วนจำากัด 

ตั้งฮั่วซิงนครปฐม รวมถึง บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำากัด นอกจากนี ้

ยังมีภาพกิจกรรม Southern Logistics & Truck Show 2015 ข่าวสารและ

บทความดีๆ สำาหรับวงการรถบรรทุกที่เตรียมมาเพื่อชาวฮีโน่โดยเฉพาะอีกด้วย 

 สุดท้ายนี้ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และฝ่ายบริหารการขาย ขอขอบคุณ 

ครอบครัวฮีโน่ทุกท่านที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ 

ได้ในฉบับถัดไป 

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณ�ธิก�ร



Hino Promotion

ผลที่ได้จากโปรแกรม Save Plus Maintainance

 ฟื้นฟูประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

 ลดอัตราการกินน้ำามันเชื้อเพลิง

 เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สมบูรณ์

 ลดควันดำาและควันขาว

 ลดการสั่นของเครื่องยนต์

ผลทดสอบอัตราการประหยัดเชื้อเพลิง

	 	อ้างอิงผลจากการทดสอบรถฮีโน่รุ่น	FM1AKLA/	เลขไมล์	121,294	กม./GCW=50.5	ตัน

ก่อน หลัง

ระยะท�ง/ปี (โดยประม�ณ) 100,000 กม.

อัตร�ก�รสิ้นเปลือง 2.30 กม./ลิตร 2.44 กม./ลิตร

สิ้นเปลืองพลังง�นเชื้อเพลิง/ปี 43,478 ลิตร 40,984 ลิตร

ร�ค�น้ำ�มันดีเซล (17-3-56) 26.89 บ�ท/ลิตร

ค่�เชื้อเพลิง/ปี 1,169,123 บ�ท 1,102,060 บาท

โปรแกรม Save Plus Maintainance

  รายการ 1 : ปรับตั้งวาล์ว

  รายการ 2 : ตรวจสอบฝาหม้อน้ำา

  รายการ 3 : ทำาความสะอาดหม้อน้ำา

  รายการ 4 : ทำาความสะอาดอินเตอร์คูลเลอร์

  รายการ 5 : เปลี่ยนถ่ายน้ำามันเครื่อง

  รายการ 6 : เปลี่ยนกรองน้ำามันเครื่อง

  รายการ 7 : เปลี่ยนกรองน้ำามันเชื้อเพลิง

  รายการ 8 : เปลี่ยนกรองอากาศ

  รายการ 9 : ทำาความสะอาดระบบเชื้อเพลิง

โปรโมชั่นพิเศษ
ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพเครื่องยนต์

และช่วยประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง

โปรโมชั่นพิเศษ
ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพเครื่องยนต์

และช่วยประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง

วันนี้ -30 ก.ย.58

สนใจติดต่อโปรโมชั่นพิเศษนี้ได้ที่ตัวแทนจำ�หน่�ยรถบรรทุกฮีโน่ทั่วประเทศ

ประหยัดน้ำามันเพิ่ม ต้นทุนลด...กำาไรเพิ่ม
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บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำากัดบริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำากัด

Customer Interview

 สวัสดีค่ะช�วฮีโน่ หากพูดถึงการขนส่งแล้ว แน่นอนว่าหลายคน 

ต้องนึกถึงยานยนต์คุณภาพเย่ียมที่สามารถให้บริการทุกการขนส่ง

ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งเช่นเดียวกับ บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 

จำากัด ที่ให้ความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐาน เลือกใช้รถบรรทุก

ฮีโน่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราขออาสา

พาชาวฮีโน่มาทำาความรู้จักกับผู้บริหาร คุณอรรนพ ชื่นสมถ้อย 

ที่ให้เกียรติมาร่วมบอกเล่าความเป็นมาของธุรกิจและความประทับ

ใจที่มีต่อฮีโน่

 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 รวมระยะเวลากว่า 14 ปี ท่ีดำาเนินธุรกิจ 

ด้านการขนส่งภายใต้การบริหารของคุณอรรนพ ช่ืนสมถ้อย กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ ที่มีความมุ่งมั่นในการขนส่งสินค้าของลูกค้าอย่าง 

มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ทันตามความ

ต้องการของลูกค้าและป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เพื่อช่วยลด 

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การขนส่ง บริษัทฯ จึงได้นำาระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า 

Transportation Management System หรือ TMS ซึ่งเป็นเครื่องมือ

การวางแผนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขนส่งอีกด้วย

 “ผมเริ่มเข้าสู่วงการธุรกิจขนส่งโดยการลงทุนซื้อรถกระบะ

ต่อห้องเย็นเพียงหนึ่งคัน  ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเงินก้อนเดียวที่ผม 

มีอยู่ในขณะน้ันเลยก็ว่าได้  ผมเร่ิมจากการรับจ้างขนหมูให้แม่ค้า 

ในตลาด  และพบว่างานนี้ให้รายได้มากกว่าการเป็นพนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ผมทำาเป็นอาชีพหลักอยู่เสียอีก ผมจึง

ม่ันใจ … เลือกใช้ฮีโน่

เริ่มสนใจทำางานขนส่งอย่างจริงจัง ตัดสินใจลาออกจากงาน

ไฟฟ้า ซึ่งงานแรกที่ผมได้ทำาคือได้ร่วมเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า

ให้กับ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำากัด และเริ่มเห็นว่าธุรกิจนี้

สามารถเติบโตได้อีกมาก หลังจากนั้นผมจึงลงทุนซื้อรถหกล้อ

ยี่ห้อฮีโน่เป็นคันแรก พร้อมจดทะเบียนประกอบธุรกิจในนาม 

หจก. ซี.ซี.ซี. ทรานสปอร์ต จากนั้นก็มีงานเข้ามาตลอดและ

ได้ขยายกิจการโดยการซ้ือรถเพิ่มข้ึนจากหน่ึงคันเป็นสองคัน 

และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งปี พ.ศ. 2544 ได้จดทะเบียนบริษัท

และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 

จำากัด” 

 นอกจากนี้ ท่านผู้บริหารยังปิดท้ายด้วยการบอกเล่าถึงความ

ประทับใจที่มีต่อฮีโน่ จนมั่นใจให้ฮีโน่เป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนิน

ธุรกิจด้วยว่า

 

 “รถท่ีใช้ในการขนส่งของเราเป็นรถท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ ของเราจึงเลือกใช้รถ

บรรทุกฮีโน่จำานวนกว่าห้าสิบคัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ

ดำาเนินธุรกิจ ด้วยคุณภาพของรถและศูนย์บริการท่ีมีอยู่ท่ัว

ประเทศ ความสะดวกในการเข้ารับบริการทำาให้เราม่ันใจว่า

ได้ใช้งานรถท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีติด

ต้ังระบบติดตามยานพาหนะอัตโนมัติด้วยระบบดาวเทียม

บอกตำาแหน่ง AVLS ทุกคัน พร้อมทีมงานมืออาชีพ พนักงาน

ขับรถที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้ทำาให้เรา

ม่ันใจว่าสินค้าท่ีขนส่งจะได้รับการดูแลและการบริการถึง 

จุดหมายอย่างปลอดภัยและตรงเวลา”

คุณอรรนพ ชื่นสมถ้อย
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท วัฒนะกล ทร�นสปอร์ต 2001 จำ�กัด
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Dealer Interview

“ครองใจลูกค้�ตล�ดรถบรรทุก 

โดยก�รยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้�เป็นสำ�คัญ”
 

 ฉบับเดือนพฤษภ�คมนี้ ขอพ�ช�วฮีโน่

แวะไปทำ�คว�มรู้จักตัวแทนจำ�หน่�ยรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัด

นครปฐม ‘ห้างหุ้นส่วนจำากัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม’ ซึ่งนับเป็น

โอก�สอันดีที่เร�จะได้ไปทำ�คว�มรู้จัก พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับ

แนวคิดดีๆ ในก�รบริห�รง�นอีกด้วยค่ะ

 

 หลังจากที่ออกจากกรุงเทพฯ เพียงไม่นาน เราก็เดินทางมาถึงที่

ตั้งของ ห้างหุ้นส่วนจำากัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 

พ.ศ. 2510 โดยนาย ฮั่วซิง แซ่ตั้ง ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจซื้อขายรถ

บรรทุก บนทำาเลเลขที่ 256 ถนนเพชรเกษม ตำาบลพระประโทน 

อำาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ 

คุณเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบทั้ง 3S 

อันได้แก่ คุณนิทัศน์ โลกวิทูล (ผู้จัดการฝ่ายขาย) คุณปพณ 

พลอยนำาพล (ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่) และคุณไพโรจน์ พงโศธร 

(ผู้จัดการฝ่ายบริการ)

 

 นับเป็นเวลากว่า 40 ปี ที่ห้างหุ้นส่วนจำากัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม 

ครองใจตลาดลูกค้ารถบรรทุกและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการ 

รถบรรทุก โดยผู้บริหารได้เล่าถึงเทคนิคท่ีทำาให้ลูกค้าเช่ือม่ันคุณภาพ 

นั่นคือ การให้ความเป็นกันเอง ได้รับบริการอันสะดวกสบาย 

การบริการนอกสถานที่ บริการหลังการขายที่ดี และยึดถือ 

ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำาคัญ

 

 ไม่เพียงเท่านั้น ท่านผู้บริหารยังให้ความสำาคัญกับการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมของทาง

ราชการและชุมชน อาทิ การแข่งขันฟุตบอลประจำาจังหวัด เป็นต้น

 

 นอกจากนี้ เรายังมีโอกาสได้พูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ

รถบรรทุกไทย โดยท่านผู้บริหารได้กล่าวว่า 

 

 “คาดว่าการส่งออกน่าจะปรับตัวได้ดีข้ึนในปี พ.ศ. 2558  เน่ืองจาก 

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะส่งผลในทางบวกต่อ

เศรษฐกิจไทย ประกอบกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคม ซึ่งน่าจะทำาให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ดีขึ้น” 

 

 สำาหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ห้างหุ้นส่วน 

จำากัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม ได้มีการเตรียมความพร้อม โดย 

วางแผนปรับปรุงและปรับโฉมใหม่ เพ่ือให้ทันสมัย นอกจากน้ี 

ยังเตรียมพร้อมโดยการส่งเสริมบุคลากรให้เรียนรู้ภาษา 

เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด 

ต้ังฮ่ัวซิงนครปฐม

คุณพรรษ์ธีร� เวศย์วรุตม์

กรรมก�รผู้จัดก�ร และทีมง�น

คุณเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์

ผู้บริห�ร ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม
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บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำ�กัด

Body Maker

 บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 เป็น
บริษัทในกลุ่มซุ่นชัยนครปฐม (Soonchai  Nakornpathom Groups) 
โดยมี คุณสุวัตน์ พิชิตผจงกิจ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงาน และ 
คุณสิรินทรา พิชิตผจงกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตร้ี 
จำากัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนและตัวถังรถบรรทุกทุก 
ประเภท ไม่ว่าจะเป็น รถตู้บรรทุกสินค้า รถตูบ้รรทุกห้องเย็น รถพ่วง 
บรรทุก ชนิดยกเท/ไม่ยกเท เป็นต้น นอกจากน้ี ยังให้บริการงานซ่อม 
ช่วงล่าง งานซ่อมแชสซีส์ งานซ่อมรถอุบัติเหตุ (งานเคาะ-ซ่อมสี) 
งานดัดแปลงรถบรรทุกตามลักษณะการใช้งานและงานออกแบบ
รถบรรทุกทุกชนิด เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้า ภายใต้
ประสบการณ์การให้บริการกว่า 50 ปี  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฐานการผลิตในอำาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม โดยมีโรงงานผลิต คือ อู่ซุ่นชัยนครปฐม และ บริษัท ซุ่นชัย 
อินดัสตรี้ จำากัด และในปี พ.ศ. 2558 ยังมีแนวคิดในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ น่ันคือ รถกระบะบรรทุกเหล็กมาตรฐาน ภายใต้ 
แนวคิด รถกระบะบรรทุกที่ตอบสนองต่อการใช้งานระยะยาว 
ในราคาที่คุ้มค่า (กระบะบรรทุก คุณภาพมาตรฐานซุ่นชัย ในราคา 
ย่อมเยาว์) โดยจะดำาเนินการผลิต ณ บริษัท ซุ่นชัยแอสเซมบลี้ จำากัด 
ซึ่งเป็นโรงงานใหม่ที่มีกำาหนดการผลิตในเดือนกันยายนนี้

 นับเป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษ ที่บริษัทฯ ได้ตั้งใจบริการ เพื่อให้
ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ ผ่านการเก็บข้อมูลการใช้งาน ปัญหา และ
ความรู้ทางด้านเทคนิค เพื่อนำามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
อยู่เสมอ ทุกกระบวนการผลิตมีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 
ไม่เว้นแม้แต่กระบวนการนำาเข้าวัตถุดิบและกระบวนการส่งมอบ 
ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในการรับประกันผลิตภัณฑ์
สูงสุดถึง 3 ปี ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อตอบสนองความมั่นใจและความ 
พึงพอใจอันสูงสุดของลูกค้านั่นเอง
 
 “นโยบายหลักในการทำางานของกลุ่มซุ่นชัยนครปฐม คือ 
การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และพัฒนาคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาในการดำาเนินธุรกิจ คุณภาพที่ดี
ที่สุด คือ กฏเหล็กในการทำางานของเรา และเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า ซ่ึงนอกจากคุณภาพที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์แล้ว  
ยังรวมถึงการมีระยะเวลาการส่งมอบท่ีรวดเร็ว ราคาท่ีคุ้มค่า 
และบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มี 
นโยบายการพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคผลิต ระบบการผลิต 
และบุคลากรภายใน  เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดที่
เติบโตขึ้น โดยยังรักษาจุดแข็งและเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์
ของซุ่นชัยนครปฐมเอาไว้เสมอมา”

“คุณภ�พท่ีดีท่ีสุด 
คือ กฏเหล็กในก�รทำ�ง�นของเร�”

บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำากัด

คุณสุวัตน์ พิชิตผจงกิจ 
ผู้ก่อตั้งและบริห�ร บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำ�กัด พร้อมทีมผู้บริห�ร
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 ข้อควรปฏิบัติ ขณะตรวจสอบและบำารุงรักษา

  ทุกครั้งที่ทำาการยกดัมพ์ เพื่อทำาการตรวจสอบและบำารุงรักษา ให้ใช้อุปกรณ์ค้ำายัน

  กระบะทุกครั้ง

  การยกดัมพ์ในการบำารุงรักษาให้ทำาการยกให้อยู่ในตำาแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถยืนตรวจสอบได้

  ทำาการปลด P.T.O. และดึงคันโยกบังคับดัมพ์ขึ้นสุด ในขณะตรวจสอบ

 จุดที่ต้องทำาการหล่อลื่น

 1.  หยอดน้ำามันหล่อลื่นที่จุดหมุนคันโยกบังคับดัมพ์ บริเวณด้านขวามือคนขับ

 2.  ด้านใต้แชสซีส์ทำาการอัดจาระบีกากบาทเพลาปั่นดัมพ์  บริเวณด้านหลังคนขับ

 3.  อัดจาระบีบูชตุ๊กตาเพลาท้ายทั้งซ้ายและขวา

 4.  ทำาความสะอาดและทาจาระบีที่สลักลำาโพงลากพ่วง และห่วงแขนลากเพื่อลดการสึกหรอ

 5.  หยอดน้ำามันหล่อลื่นที่สลักขอล็อกฝาท้าย

 6.  อัดจาระบีที่ตุ๊กตาหิ้วฝาท้ายทั้งด้านซ้ายและขวา

 7.  อัดจาระบีที่สลักยึดแขนลากทั้งซ้ายและขวา

 8.  กรณีช่วงล่างตัวพ่วงเป็นระบบแหนบให้ทำาการอัดจาระบีสลักโตงเตงตัวกลางทั้งซ้ายและขวา

 

 9.  อัดจาระบีชุดสลักแขนดึง  ชุดไฮดรอลิกดัมพ์ทั้งซ้ายและขวา  (ให้ทำาการอัดจาระบีตอนยกดัมพ์ขึ้น)

 10. อัดจาระบีสลักขวางหัวแกน (Cross head) ทั้งซ้ายและขวา

 11. อัดจาระบีตุ๊กตาใต้กระบะทั้งซ้ายและขวา

 12. อัดจาระบีด้านบนตุ๊กตากระบอกไฮดรอลิกทั้งซ้ายและขวา

 13. อัดจาระบีแขนดึงล่างทั้งซ้ายและขวา

 14. ทำาการทาจาระบีที่คันกันโคลงและสะพานรอก

   ที่บริเวณซัฟเฟรมของแชสซีส์ทั้งตัวแม่และตัวพ่วง 

วิธีก�รดูแลรถกระบะบรรทุกยกเท
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วิธีการดูแลรถกระบะบรรทุกยกเท
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Knowledgement

 การเปลี่ยนถ่ายน้ำามันไฮดรอลิก

 น้ำามันไฮดรอลิก ในระบบจำาเป็นต้องมีการรักษาให้มีความสะอาดมากท่ีสุด เพ่ือป้องกันการสึกหรอและการเส่ือมสภาพท่ีเกิดข้ึนภายใน 

อุปกรณ์ ดังนั้น เมื่อมีการใช้น้ำามันไฮดรอลิกไปช่วงระยะเวลาหนึ่งจึงจำาเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนถ่าย เพื่อนำาน้ำามันใหม่ที่มีคุณภาพเข้า

ทดแทน

 โดยในการถ่ายน้ำามันไฮดรอลิกน้ันให้เลือกทำาการถ่ายหลังจากท่ีมีการใช้งาน เพ่ือให้น้ำามันมีอุณหภูมิเทียบเท่ากับตอนใช้งาน เน่ืองจาก 

จะมีส่วนช่วยต่อการชะล้างและพาสิ่งสกปรกออกมาด้วย

 น้ำามันไฮดรอลิกที่ทำาการเปลี่ยนถ่าย ควรเป็นเบอร์ ISO68 ในพื้นที่อากาศร้อน 20Co โดยทำาการเปลี่ยนถ่ายน้ำามันทุก 500 ชั่วโมง 

การทำางาน หรือเฉลี่ยทุกๆ 1 ปี

 คำาแนะนำารุ่นน้ำามันไฮดรอลิกจากผู้ผลิต 

 ปริมาณน้ำามันไฮดรอลิกที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายโดยประมาณ 50 ลิตร โดยขณะยกดัมพ์เฉพาะตัวแม่ควรมีน้ำามันอยู่ 

 ประมาณ 50% ของความจุถัง

 ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำามันไฮดรอลิก

 1.  เตรียมน้ำามันไฮดรอลิกและภาชนะสำาหรับการใส่น้ำามันไฮดรอลิกเก่า

 2.  ทำาการยกดัมพ์ขึ้น-ลง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง เพื่ออุ่นน้ำามันไฮดรอลิก และยกดัมพ์ค้างไว้

 3.  นำาอุปกรณ์ค้ำายันที่มีความแข็งแรงและความสูงพอดีกับการปฏิบัติงานมาค้ำากระบะ

 4.  นำาภาชนะมารองใต้ปั๊ม และทำาการขันสายน้ำามันทางดูดเข้าปั๊ม (สายน้ำามันที่ต่อจากถังไปที่ปั๊ม)

 5.  เตรียมอุปกรณ์ปั๊มมือหมุน และทำาการเปิดฝาถึงทางเติมน้ำามันไฮดรอลิก

 6.  นำาปลายสายยางของปั๊มมือหมุนใส่ไว้ในถังน้ำามันไฮดรอลิกและนำาอุปกรณ์ค้ำากระบะออก

 7.  ทำาการลงดัมพ์เพื่อไล่น้ำามันไฮดรอลิกออกจากระบบ จนกระทั่งน้ำามันหยุดไหล

 8.  ใส่สายน้ำามันทางดูดปั๊มกลับให้อยู่ตำาแหน่งเดิม

 9.  ปั่นปั๊มมือหมุนเพื่อน้ำามันกลับเข้าสู่ถังน้ำามันไฮดรอลิก

 10. ทำาการยกดัมพ์ และปิดฝาถังน้ำามันไฮดรอลิกให้เรียบร้อย

 11. นำาข้อต่อสวมเร็ว (Coupling) มาต่อเข้ากับสายน้ำามันทางไหลกลับของตัวพ่วง (สายขนาด 1 นิ้ว)

 12. นำาภาชนะมารองน้ำามันที่ไหลออกจากสายไหลกลับของตัวพ่วง

 13. ต่อตัวพ่วงเข้ากับตัวแม่ และทำาการยกดัมพ์ทั้งสองตัว เพื่อทำาการเช็คระดับน้ำามันอีกครั้ง

3

ผู้ผลิต PTT Castrol Caltex Esso BP Shell Mobil

รุ่น PTT
D3

HYSPIN
AWS68

RANTO
HD68

NUTO
68

HLP
Z68

TELLUS
68

DET
68
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 ตารางระยะเวลาการตรวจสอบและการบำารุงรักษา5

รายการตรวจสอบและบำารุงรักษา
ระยะเวลาการตรวจสอบ

ทุกสัปดาห์ ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี

PUMP เพลาปั่น
P.T.O.

ความแน่นของการยึด Pump

ความแน่นของการยึดเพลาขับ

ความแน่นของกากบาทลูกปืน

ความแน่นของหน้าแปลนเพลาปั่น

การรั่วซึมของน้ำามันไฮดรอลิกที่ Pump

การรั่วซึมของน้ำามันเกียร์ที่ P.T.O.

ถังน้ำามันไฮดรอลิก

ความแน่นของการติดตั้งถังน้ำามัน

ความแน่นของฝาถังน้ำามัน

การรั่วซึมของน้ำามัน

ชิ้นส่วนอุปกรณ์พ่วง
ความสึกหรอของสลักลากพ่วง

ความสึกหรอของบูชห่วงแขนลาก

ชุดควบคุมการยกดัมพ์

ความคล่องของคันโยกบังคับดัมพ์

การหลวมคลอนของสลักควบคุมชุดดัมพ์

ระยะฟรีของสายดึงดัมพ์

ความฝืดของสายดึงดัมพ์

ระบบท่อน้ำามันไฮดรอลิก
สายน้ำามันไฮดรอลิกที่ตัวพ่วง

ข้อต่อน้ำามันไฮดรอลิกที่ท้ายตัวแม่

การอัดและเปลี่ยนจาระบี

เพลาปั่นหมุนดัมพ์ทั้ง 3 จุด

สลักจุดยึดชุดไฮดรอลิกดัมพ์ทั้งหมด

สลักยึดบนกระบะ

ตุ๊กตายึดหิ้วฝาท้าย

บูชตุ๊กตาเพลาท้าย

สลักบูชโตงเตง

ชุดเหล็กกันโครงและสะพานรอก

ลำาโพงและห่วงลากพ่วง

จาระบีลูกปืนล้อ

การตรวจสอบศูนย์ล้อ การตั้งศูนย์ล้อตัวลูก

ตรวจสอบเบรก การตั้งเบรกและผ้าเบรก

ท่ีมา 	กลุ่มซุ่นชัยนครปฐม
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Eat & Travel

 พระปฐมเจดีย์ 

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว 
ลูกสาวงาม 
ข้าวหลามหวานมัน 
สนามจันทร์งามล้น
พุทธมณฑลคู่ธานี 
พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า 
สวยงามตาแม่น้ำาท่าจีน

 พระที่นั่งวัชรีรมยา พระราชวังสนามจันทร์ 

ขอบคุณข้อมูล  www.kapook.com  www.paiduaykan.com  www.tlcthai.com	  www.pinthongsampran.com	  www.oknation.net
    www.thaiwaxmuseum.com

One day Trip 

ตะลุยเที่ยวจัดเต็ม 

‘นครปฐม’

     หลังจากท่ีแบกเป้เท่ียวไกลจน ‘ฟิน’ กันไปแล้ว  ฉบับนี้ 

    จึงขออาสาพาเท่ียวสนุกใกล้กรุงเทพฯ ตะลุยแดนนครปฐมในหน่ึงวัน ซ่ึงแน่นอน 

             ว่าชาวฮีโน่จะได้ทั้งกินและเที่ยวอย่างอิ่มหนำา ทริปนี้ใช้เวลาเดินทางเพียงไม่นาน พร้อมแล้วอย่ารอช้า รีบออกเดินทางกันเลย …

  

  พระปฐมเจดีย์ 

       มาเยือนนครปฐมทั้งทีต้องแวะเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเสียหน่อย โดยการสักการะ ‘พระปฐมเจดีย์’ พระสถูปเจดีย์ขนาด

ใหญ่ที่สุดในไทย ตั้งอยู่บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อันมีประวัติยาวนานและที่สำาคัญเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจชาวนครปฐม ซึ่งหลังจากเดินชมวัดเรียบร้อยแล้ว หากท้องร้องยังสามารถ

แวะซื้อขนมอร่อยภายในตลาดที่อยู่ไม่ไกลได้อีกด้วย

 พระราชวังสนามจันทร์

 อีกหนึ่งสถานที่ที่จะได้ชื่นชมกับความงดงามที่มาพร้อมบรรยากาศร่มรื่น ในอาณาเขตกว้างขวาง ประกอบด้วย สนามขนาดใหญ่ที่มี

ถนนโอบรอบและคูน้ำาล้อม โดยมีพระที่นั่งต่างๆ รวมกันอยู่บริเวณส่วนกลางของพระราชวัง ได้แก่ พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งวัชรีรมยา 

พระตำาหนักทับแก้ว เป็นต้น ซึ่งรับรองว่าชาวฮีโน่จะได้เก็บภาพแห่งความประทับใจกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะ

 พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผ้ึงไทย

 ปิดท้ายทริปนี้ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยการแวะชมหุ่นขี้ผึ้ง ประติมากรรมแห่งชีวิตที่เกิดจากแรงบันดาลใจของนักสร้างสรรค์ 

นำาโดย อาจารย์ ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ที่บรรจงสร้างหุ่นอันประณีต สวยงาม และเหมือนจริงที่สุด เพื่อบอกเล่าประวัติบุคคลสำาคัญ ทั้งยัง

เป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยอีกด้วย

 เป็นอย่�งไรกันบ้�งคะ สำ�หรับทริปจัดเต็มสถ�นที่เที่ยวสำ�คัญในเมืองนครปฐม ห�กช�วฮีโน่มีโอก�ส อย่�ลืมห�วันว่�งและ

ออกเดินท�งแบบ One day Trip ซึ่งนอกจ�กจะเป็นก�รเติมเต็มประสบก�รณ์แล้วยังช่วยผ่อนคล�ยคว�มเครียดจ�กก�รทำ�ง�น

ได้อีกด้วยค่ะ

 พระตำาหนักชาลีมงคลอาสน์ 
พระราชวังสนามจันทร์ 

10



 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ทุกท่าน Hino Guru พร้อมแล้วที่จะพานักอ่านไปพบกับสาระดีๆ ที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อเอาใจชาวฮีโน่โดยเฉพาะ 

ซ่ึงฉบับน้ีขออาสาพาไปทำาความรู้จัก 16 เส้นทางท่ีรถบรรทุกสามารถว่ิงได้โดยไม่ถูกจำากัดเวลา ส่วนจะเป็นเส้นทางไหนบ้างน้ันตามไปดู

กันเลยค่ะ

 

 เส้นท�งที่ 1   ถนนอาจณรงค์ ตั้งแต่ท่าเรือคลองเตย ถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร

 เส้นท�งที่ 2    ถนนเกษมราษฎร์ ตั้งแต่ท่าเรือคลองเตย ถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร

 เส้นท�งที่ 3    ถนนสุวินทวงศ์ จากแยกถนนรามอินทรา ถึงสุดเขตกรุงเทพฯ

 เส้นท�งที่ 4    ถนนร่มเกล้า ที่มาจากทางนิมิตรใหม่ ให้กลับรถแล้วตรงมาแยกนิมิตรใหม่

 เส้นท�งที่ 5    ถนนนิมิตรใหม่ ตั้งแต่ทางแยกถนนสุวินทวงศ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพฯ

 เส้นท�งที่ 6    ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่แยกร่มเกล้า ถึงทางแยกถนนอ่อนนุช - บางพลี

 เส้นท�งที่ 7    ถนนอ่อนนุช (ลาดกระบัง) - บางพลี ทางแยกถนนอ่อนนุช ถึงสุดเขตกรุงเทพฯ

 เส้นท�งที่ 8    ถนนเจ้าคุณทหาร

 เส้นท�งที่ 9    ถนนบางนา - ตราด ตั้งแต่แยกถนนสุขุมวิท ถึงสุดเขตกรุงเทพฯ

 เส้นท�งที่ 10    ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ทางแยกบางนา - ตราด ถึงสุดเขตกรุงเทพฯ

 เส้นท�งที่ 11    วงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษก ตลอดสาย

 เส้นท�งที่ 12    ถนนพระราม 2 (ธนบุรีปากท่อ) ทางแยกสุขสวัสดิ์ - สุดเขตกรุงเทพฯ

 เส้นท�งที่ 13    ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่แยกถนนพระราม 2 ถึงสุดเขตกรุงเทพฯ

 เส้นท�งที่ 14    ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่แยกวงแหวนรอบนอกกาญจนา ถึงสุดเขตกรุงเทพฯ

 เส้นท�งที่ 15    ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตั้งแต่แยกถนนบรมราชชนนี ถึงทางแยกถนนเพชรเกษม

 เส้นท�งที่ 16    ถนนเพชรเกษมแยกทางแยกวงแหวนกาญจนาภิเษก ถึงสุดเขตกรุงเทพฯ

 

 เป็นอย่�งไรกันบ้�งคะสำ�หรับ 16 เส้นท�งท่ี  นำ�ม�ฝ�กในฉบับน้ี ห�กมีเส้นท�งใดท่ีช�วฮีโน่มักขับผ่�นอยู่เสมอ 

ก็สบ�ยใจห�ยห่วงเพร�ะส�ม�รถขับได้โดยไม่ถูกจำ�กัดเวล� สำ�หรับเส้นท�งอ่ืนน้ันจะห้�มรถบรรทุกว่ิงต้ังแต่เวล� 06.00 - 09.00 น. 

และเวล� 16.00 - 20.00 น. (เว้นวันหยุดร�ชก�ร) โดยส�เหตุที่มีม�ตรก�รนี้ออกม�ก็เพื่อลดปัญห�ก�รจร�จรติดขัดของก�ร 

เดินรถขนส่งขน�ดใหญ่ที่ต้องใช้คว�มเร็วต่ำ�นั่นเอง

Hino Guru

16เส้นท�งสำ�หรับรถบรรทุก ว่ิงได้ไม่จำากัดเวลา16เส้นทางสำาหรับรถบรรทก ว่ิงได้ไม่จำ�กัดเวล�
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Southern Logistics & Truck Show 2015Southern Logistics & Truck Show 2015

 เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมงาน ‘Southern Logistics & Truck 
Show 2015’ โดยสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ณ โรงเรียนศรีนคร อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งงานนี้ตัวแทนจำาหน่าย 
ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่ และลีมอเตอร์ หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงรถจำานวน 4 คัน ได้แก่ 
HINO 500 รุ่น FM2PKLA, FG8JGLT, FL8JTKA และ FC9JEKA ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย สมาชิกสมาคม 
ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่หาดใหญ่ 

Event & Activities
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Hino Family CSR

 หลังจากเมื่อปี พ.ศ. 2557 กิจกรรม ‘บริจาคโลหิต - ทำาบุญสองต่อ’ ได้รับการตอบรับจากพนักงานฮีโน่เป็นอย่างดี ในวันที่ 19 
มีนาคมที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด และโรงพยาบาลภูมิพล จึงได้มีการสานต่อกิจกรรม 
‘บริจาคโลหิต - ทำาบุญสองต่อ ปีที่ 2’ ณ อาคารซากุระ สำานักงานใหญ่ เขตหลักสี่ เพื่อเป็นการร่วมทำาประโยชน์แก่สังคม โดยการ
บริจาคโลหิตอันเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
 นอกจากการบริจาคโลหิตแล้ว  บริษัทฯ ยังร่วมบริจาคเงินต่อที่ 2  โดยการซื้อเสื้อโปโลสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 จากศูนย์หนังสือ 
   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์หนังสือฯ จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล 
   ตามอัธยาศัย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีและมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำานวน 85 คน 

บริจาคโลหิต - ทำาบุญสองต่อ ปีที่ 2บริจาคโลหิต - ทำาบุญสองต่อ ปีที่ 2
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Self Development

ขอขอบคุณข้อมูล  www.health2click.com

5 วิธี รับมืองานหนัก!5 วิธี รับมืองานหนัก!

 สวัสดีค่ะช�วฮีโน่ทุกท่�น กลับม�พบกับ Self Development อีกเช่นเคย และห�กคุณคือคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับภ�วะง�นล้น 

จนทำ�แทบไม่ไหว ห้�มพล�ดเนื้อห�ดีๆ ฉบับนี้ เพร�ะเร�มีวิธีรับมือกับปัญห�ง�นหนักม�ฝ�กค่ะ

 1. มองหาเพื่อนร่วมชะตากรรม

  อาจฟังดูตลกไปสักนิด แต่ในด้านจิตวิทยาแล้ว คนเราจะรู้สึกดีข้ึนหากมองไปรอบตัวและพบเพ่ือนร่วมชะตากรรมเดียวกัน อย่างน้อย 
ความคิดนี้จะช่วยทำาให้รู้สึกว่าไม่ใช่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำางานหนักและมีความเครียด ดีไม่ดีอาจมีคนที่กำาลังแบกรับภาระงานหนัก
กว่าคุณก็ได้ 
 2.  กระจายออกไป

  ลองหาเวลาว่างและเรียงลำาดับความสำาคัญของงานที่รับผิดชอบ พิจารณาดูอีกครั้งว่าสามารถมอบหมายงานเล็กๆ น้อยๆ ให้ใคร
แบ่งเบาภาระได้หรือไม่ เพื่อที่คุณจะได้มีเวลาโฟกัสกับงานชิ้นใหญ่และตัดความกังวลออกไปบ้าง
 3.  ของขวัญสำาหรับตัวเอง

  เพราะร่างกายคุณคือสินทรัพย์ที่สำาคัญที่สุด หลังจากต้องแบกภาระมากมาย อย่าลืมให้รางวัลแก่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น การออก
กำาลังกาย ผ่อนคลายกับสปา ดูหนัง ช้อปปิ้ง หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นกำาลังใจสำาหรับการทำางานวันถัดไป
 4.  สถานการณ์ที่ดีขึ้น

  แม้ว่าตอนน้ีภาระงานจะหนักอ้ึงสักแค่ไหน แต่เม่ือเวลาผ่านไป สถานการณ์ดังกล่าวจะค่อยๆ ดีข้ึน อย่างน้อยหากภาระงานเท่าเดิม 
แต่คุณจะสามารถจัดการงานได้อย่างคล่องแคล่ว ทัศนคติเรื่องการทำางานจะดีขึ้นจนสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุข
 5.  งานหนัก สร้างโอกาส

  ใครที่รับมือปัญหางานหนักมาอย่างโชกโชน ลองคิดบวกว่าประสบการณ์นี้จะช่วยสร้างโอกาส 
ในการเรียนรู้ ในอนาคตคุณจะสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมเผชิญหน้ากับ
เงื่อนไขและความกดดันมากมายได้อย่างไม่ยากเย็น
 

 สำาหรับคนทำางานแล้ว ภาระงานจำานวนมหาศาลอาจก่อให้เกิดความเครียด จนส่งผลต่อ 

สุขภาพกายและสุขภาพใจได้ หากใครกำาลังเผชิญปัญหานี้อยู่ ลองจัดการด้วยวิธีข้างต้น 

เพื่อทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำางานจะดำาเนินควบคู่กันไปอย่างมีความสุข
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Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5999  

ฮีโน่ ปทุมธานี  ปทุมธ�นี  02-516-8905-9

นิวแมน รังสิต  ปทุมธ�นี  02-516-5050-7

ชัยรัชการ กรุงเทพ  สมุทรปร�ก�ร  02-312-5555

ชัยรัชการ กรุงเทพ (วิภาวดี)  กรุงเทพฯ  02-272-2081

ชัยรัชการ กรุงเทพ (บางบัวทอง)  นนทบุรี  02-191-7071-5

ชัยรัชการ พระราม 2  สมุทรส�คร  034-441-555

ซุ่นหลี มหาชัย  สมุทรส�คร  02-895-5240-5

ซุ่นหลี เทพารักษ์  สมุทรปร�ก�ร  02-752-5100

ชัยรัชกิจ สมุทรสงคราม  สมุทรสงคร�ม  034-713-900-4

สหพัฒน์ นครปฐม  นครปฐม  034-254-035-8

ตั้งฮั่วซิง นครปฐม  นครปฐม  034-254-272

ไทยรุ่งเรือง อยุธยา  อยุธย�  035-200-988-90

ไทยฮีโน่ อยุธยา  อยุธย�  035-257-005-006

ภาคเหนือ

ไทยฮีโน่ นครสวรรค ์  นครสวรรค์  056-221-771

นิวแมน สุโขทัย  สุโขทัย  055-620-740-1

นิวแมน กำาแพงเพชร  กำ�แพงเพชร  055-799-534-5

นิวแมน แม่สอด  ต�ก  055-801-609-10

อลีนกิจ เพชรบูรณ ์  เพชรบูรณ์  056-771-066-8

ฮีโน่ พิษณุโลก  พิษณุโลก  055-289-000

ฮีโน่ อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์  055-817-826

ชัยรัชการ เชียงใหม ่  เชียงใหม่  053-248-464

เชียงแสง ลำาปาง  ลำ�ป�ง  054-325-271-3

เชียงแสง ลำาปาง (เถิน)  ลำ�ป�ง  054-244-172-3

เชียงแสง แพร ่  แพร่  054-650-745-7

เชียงแสง น่าน  น่�น  054-711-833

เชียงแสง เชียงราย  เชียงร�ย  053-774-995-6

เชียงแสง พะเยา  พะเย�  054-484-282-3

เชียงแสง ลำาพูน  ลำ�พูน  053-552-226-8

ภาคตะวันออก

สหกล ชลบุรี  ชลบุรี  038-382-565, 038-381-103

สุเทพ มอเตอร์ ระยอง  ระยอง  038-873-817-20

นิวแมน จันทบุร ี  จันทบุรี  039-339-538-41

นิวแมน ชลบุร ี  ชลบุรี  038-263-671-3

นิวแมน ชลบุรี (บ่อวิน)  ชลบุรี  038-350-043-45

นิวแมน พนมสารคาม  ฉะเชิงเทร�  038-553-500

มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี  02-784-5999 

ภาคกลาง

ไทยรุ่งเรือง ลพบุร ี  ลพบุรี  036-785-334-7

ไทยรุ่งเรือง อ่างทอง  อ่�งทอง  035-850-700-2

ไทยรุ่งเรือง สระบุร ี  สระบุรี  036-329-300-2

หลักเมือง สุพรรณบุร ี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

ฮีโน่ กาญจนบุรี  ก�ญจนบุรี  034-636-392-5

นิวแมน สิงห์บุร ี  สิงห์บุรี  036-813-647-9

ชัยรัชการ เพชรบุร ี  เพชรบุรี  032-425-925

ชัยรัชการ ราชบุร ี  ร�ชบุรี  032-316-900-2

ภาคใต้

ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

ชัยรัชการ ชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3

ทรงพร สุราษฎร ์  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-200-755-9

ทรงพร สุราษฎร์ (เวียงสระ)  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-951-555-9

ทักษิณยนตรการ ทุ่งสง  นครศรีธรรมร�ช  075-420-603-4

ฮีโน่ ตรัง  ตรัง  075-217-044-6

แสงรุ่ง ภูเก็ต  ภูเก็ต  076-261-083-4

แสงรุ่ง กระบี ่  กระบี่  075-619-206

ลีมอเตอร์ หาดใหญ ่  สงขล�  074-364-078-80

ฮีโน่ ปัตตาน ี  ปัตต�นี  073-319-170-4

ฮีโน่ ยะลา  ยะล�  073-241-534-5

ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่  สงขล�  074-457-802-7

ตัวแทนจำาหน่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เทพนคร โคราช  นครร�ชสีม�  044-952-444

เทพนคร โคราช (ปากช่อง)  นครร�ชสีม�  044-328-888 

ช. ทวี อุดร  อุดรธ�นี  042-340-400-4

ช. ทวี เลย  เลย  042-833-090-1

ช. ทวี หนองคาย  หนองค�ย  042-990-699-700

ช. ทวี หนองบัวลำาภู  หนองบัวลำ�ภู  042-378-051-2

ช. ทวี กาฬสินธุ ์  ก�ฬสินธุ์  043-891-800-1

เจริญศรี สกล  สกลนคร  042-714-240-3

เจริญศรี สกล (สว่างแดนดิน)  สกลนคร  042-737-377

เจริญศรี นครพนม  นครพนม  042-522-857

เมืองทอง ร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด  043-512-192-6

เมืองทอง อุบล  อุบลร�ชธ�นี  045-475-555-62

รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-333-525-32

รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488

รวมทวี มุกดาหาร  มุกด�ห�ร 042-639-362-4 

ฮีโน่ ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  044-834-065-6

เมืองทอง โคราช  นครร�ชสีม�  044-352-401-5

เมืองทอง สุรินทร์  สุรินทร์  044-713-921-2

เมืองทอง บุรีรัมย์  บุรีรัมย์  044-690-197-9

ฮีโน่ มหาสารคาม  มห�ส�รค�ม  043-777-840

ฮีโน่ มหาสารคาม (เชียงยืน)  มห�ส�รค�ม  093-527-2277, 093-527-2288
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