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> คุุยกัับ บก.
สวััสดีีค่่ะ ยอมรัับว่่าปีีนี้้�เป็็นปีีที่่�เหนื่่�อยมากจาก
สถานการณ์์โควิิค-19 ที่่�บริิษัทั ฯ ต้้องปรัับเปลี่่�ยนวิิธีี
การทำำ�งานหลายอย่่างเพื่่อ� ให้้เปิิดทำำ�งานได้้ตามปกติิ
ซึ่่ง� ทางบริิษัทั ได้้มีมี าตรการต่่างๆ แนวทางปฏิิบัติั ิ และ
แนวทางการป้้องกััน ซึ่่�งถืือว่่าได้้เดิินมาถููกทาง จน
ทำำ�ให้้ทุกุ วัันนี้้�บริิษัทั ไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้อติ
� ดิ ต่่อกันั มานาน
นัับเดืือน ในช่่วงวิิกฤตที่่�เลวร้้าย แต่่บริิษััทโชคดีีที่่�ยััง
มีี Order ทั้้�งในและต่่างประเทศ ต้้องขอขอบพระคุุณ
ผู้้�มีีอุุปการะคุุณ ที่่� ไว้้วางใจเลืือกใช้้สิินค้้าคุุณภาพ
ของสามมิิตรโอโตพาร์์ท

LINE OFFICIAL
บจก. สามมิิตรโอโตพาร์์ท
พิิมพ์์ค้้นหา Line ID :
@sammitrautopart
หรืือสแกน QR Code

Youtube Chanel
บจก. สามมิิตรโอโตพาร์์ท
ค้้นหาคำำ�ว่่า
sammitrautopart
หรืือสแกน QR Code นี้้�

วารสารกระทิงคู่

3

> แวดวงสามมิิตร
สามมิิตรโอโตพาร์์ท กัับการรัับมืือสถานการณ์์ COVID-19
ความปลอดภััยของพนัักงาน

	พนัักงานต้้องมีีความปลอดภััย และปลอดจากการติิดเชื้้�อ COVID-19 บุุคลากรทุุกคนเปรีียบเสมืือนคนในครอบครััว การดููแลให้้
ปลอดภััย มีีสุุขอนามััยที่่�ดีีจึึงถืือเป็็นภาระกิิจสำำ�คััญ และปฏิิบััติิอย่่างจริิงจััง มาโดยตลอด ในท่่ามกลางสถานการณ์์ COVID-19 นี้้� บริิษััทฯ
ได้้ออกมาตรการอย่่างต่่อเนื่่�องในทุุกด้้าน เพื่่�อดููแลและสร้้างความมั่่�นใจแก่่พนัักงาน ประกอบด้้วย
1. การแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน ภายใต้้การกำำ�กับั ของกรรมการผู้้�จััดการ ป้้องกัันและควบคุุมโรคติิดเชื้้อ� COVID-19 เพื่่อติ
� ดิ ตามสถานการณ์์
มาตรการ Bubble and Seal สำำ�หรัับพนัักงานโรงงาน เพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�ออย่่างเข้้มงวด โดยเฉพาะพนัักงานที่่�อยู่่�ใน Seal มีี
การจััดเตรีียมสถานที่่�รัับประทานอาหาร อย่่างปลอดภััย เว้้นระยะห่่าง มีีฉากกั้้�นระหว่่างกััน และจััดเตรีียมสถานที่่�พัักไว้้ ในกรณีีที่่�
	พนัักงานไม่่สามารถเดิินทางไป-กลัับได้้ มีีรถรัับส่่งโดยเฉพาะ เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยง
2. เข้้มงวดเรื่่�องการรัักษาความสะอาดในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน
3. ให้้พนัักงานสำำ�นัักงาน Work from home โดยแบ่่งทีีมสลัับกัันมาทำำ�งาน เพื่่�อลดความแออััดภายในสำำ�นัักงาน
4.	ติิดตามสุุขภาพของพนัักงานทั้้�งองค์์กร และติิดตามการรัับวััคซีีน สามารถบริิหารจััดการ ควบคุุมการติิดเชื้้�อ COVID-19 ใน
	พนัักงานขององค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
5. บริิษััทฯ มีีมาตรการตรวจหาเชื้้�อ COVID-19 เชิิงรุุก เพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยสููงสุุด
6. สร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ เรื่่�องวััคซีีนให้้แก่่พนัักงานภายในองค์์กร

สามมิิตรโอโตพาร์์ท สร้้าง “รพ.สนาม ป้้องกัันโควิิด-19 ใช้้มาตรการ บัับเบิิลแอนด์์ซีีล”
การรัับมืือกัับการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ’โควิิด-19’ในพื้้�นที่่�สีแี ดงเข้้ม
ที่่�ช่ว่ ยลดภาระของบุุคลากรทางการแพทย์์ ที่่�เตีียงมีีไม่่เพีียงพอกัันเกืือบ
ทุุกแห่่ง สามมิิตรโอโตพาร์์ท จึึงสร้้าง ‘รพ.สนาม’ชูู ‘บัับเบิิลแอนด์์
ซีีล’โรงงานรัักษาครบวงจร
หนึ่่�งในมาตรการแก้้ปััญหาเตีียงไม่่เพีียงพอ คืือให้้แต่่ละโรงงาน
จััดตั้้�ง รพ.สนาม และใช้้มาตรการ บัับเบิิลแอนด์์ซีีล โรงงาน และให้้มีีการ
ตรวจเชิิงรุุกในลัักษณะที่่�เป็็นกลุ่่�มก้้อน การพิิจารณาให้้การรัักษาผู้้�ป่่วย
ที่่�ไม่่มีีอาการ หรืือมีีอาการน้้อยภายในสถานพยาบาลของโรงงานเพื่่�อ
ลดภาระของโรงพยาบาลทั่่�วไป บริิษัทั ฯ ได้้จัดั เตรีียมเตีียงไว้้รองรัับผู้้�ติิด
เชื้้�อระดัับสีีเขีียวและสีีเหลืือง จำำ�นวน 150 เตีียง มีีการจััดการระบบ
สาธารณสุุขให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์และมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุุข ด้้วยความห่่วงใยในบุุคลากรของบริิษััท และร่่วมเป็็นส่่วน
หนึ่่�งในการแบ่่งปัันสัังคมลดการแพร่่กระจายเชื้้�อ
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> แนะนำำ�การใช้้ผลิิตภััณฑ์์
คำำ�แนะนำำ�ในการติิดตั้้�ง เกีียร์์ปั๊๊�ม (Gear Pump)
สภาวะการทำำ�งาน

1. เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและยืืดอายุุการใช้้งานของ GEAR PUMP
แนะนำำ�ให้้ใช้้น้ำำ��มัันไฮโดรลิิคเบอร์์ 68
2. อุุณภููมิิของน้ำำ��มัันในขณะปั๊๊�มทำำ�งานไม่่ควรเกิิน 80 องศา
3.	ควรมีีการติิดตั้้�งตััวกรองน้ำำ��มััน ที่่�มีีความละเอีียด 70-150 um
	ก่่อนเข้้าตััวปั๊๊�ม และตััวกรองน้ำำ��มัันย้้อนกลัับ ที่่�มีีความละเอีียดต่ำำ��กว่่า 25 um
4. ปริิมาณของน้ำำ��มัันในถัังต้้องไม่่ต่ำำ��กว่่าครึ่่�งถัังในตำำ�แหน่่งยกดััมพ์์สููงสุุด
5. ในน้ำำ��มัันไฮโดรลิิคไม่่ควรมีีฟองอากาศ

เกีียร์์ปั๊๊�ม รุ่่�น KP-55A

คำำ�แนะนำำ�การติิดตั้้�งเกีียร์์ปั๊๊�ม

1. เกีียร์์ปั๊๊�มจะต้้องติิดตั้้�งบนฐานที่่�มั่่�นคง แข็็งแรงไม่่มีีการสั่่�น
2.	ก่่อนทำำ�การติิดตั้้�งท่่อส่่งน้ำำ��มัันให้้ใส่่น้ำำ��มัันไฮโดรลิิคจากทางเข้้าจนถึึงปั๊๊�มและ ตรวจสอบ
ให้้แน่่ใจว่่าปั๊๊�มมีีน้ำำ��มัันเพีียงพอ ก่่อนเริ่่�มทำำ�งาน เพราะหลัังจากเริ่่�มทำำ�งาน ปั๊๊�มจะมีีแรงดััน
	อย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งปั๊๊�มเป็็นระบบส่่ง ไม่่มีีแรงดููดดัังนั้้�น ควรหมุุนด้้วยมืือก่่อนเพื่่�อให้้น้ำำ��มััน
เข้้าเต็็มระบบ
3. ใส่่ท่่อทางเข้้า-ออก ให้้ถููกต้้อง ขัันข้้อต่่อให้้แน่่น รอยต่่อต้้องไม่่รั่่�ว ต้้องตรวจสอบการดููด
	ว่่ามีีฟองอากาศหรืือไม่่
4. การดััดท่่อต้้องทำำ�อย่่างเหมาะสม รััศมีีความโค้้งการดััดก็็ต้้องเหมาะสม ไม่่ควรให้้เกิิด
การบีีบรััด หัักงอ น้ำำ��มัันจะต้้องเดิินทางได้้สะดวก และให้้ตรวจสอบการใช้้ตััวห่่อหุ้้�ม /
	ข้้อต่่อที่่�ทำำ�มาจากยาง
5. กรณีีมีีการเชื่่�อมท่่อจะต้้องล้้างคราบสิ่่�งสกปรกและคราบออกไซด์์ด้้วยกรดอ่่อนๆ
	ก่่อนการติิดตั้้�ง
6. การติิดตั้้�งปั๊๊�มและเพลาปั่่�น ต้้องอยู่่�ในแนวเดีียวกััน ค่่ามาตราฐานเยื้้�องศููนย์์ ได้้ ไม่่เกิิน 1 mm
7. หลัังจากติิดตั้้�งทุุกอย่่างแล้้วให้้ใช้้มืือหมุุนเพื่่�อตรวจสอบความคล่่องตััวของการหมุุน
8.	ความสููงของทางดููดน้ำำ��มัันเข้้าต้้องไม่่ควรเกิิน 50 CM.

เกีียร์์ปั๊๊�ม รุ่่�น KP-75B

เกีียร์์ปั๊๊�ม รุ่่�น KPC-45A

คำำ�แนะนำำ�เพิ่่�มเติิม !!
ขณะที่่�ใช้้งานอยู่่ห� ากดั้้�มไม่่ขึ้้น� หรืือ ไม่่มีแี รงให้้หยุุด
การดั้้� ม เพื่่� อ ไม่่ ใ ห้้ ปั๊๊� ม เกิิ ด การน๊๊ อค ตามมาและ
สามารถหาจุุดต้้นเหตุุ ของการไม่่มีีแรงหากสงสััย
ว่่าเป็็นที่่�เกีียร์์ปั๊๊ม� ให้้ทำำ�การถอดและส่่งเคลมมาตาม
ระบบ เพื่่�อทดสอบ-วิิเคราะห์์ต่่อไป
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> แนะนำำ�การใช้้ผลิิตภััณฑ์์
คำำ�แนะนำำ�ในการทดสอบใช้้เกีียร์์ปั๊๊�ม

1. ตรวจสอบการหมุุนของปั๊๊�มว่่าสอดคล้้องกัับการหมุุนของเพลาหรืือไม่่
2. ไล่่อากาศออกจากระบบน้ำำ��มัันไฮโดรลิิคก่่อนใช้้งาน (โดยการระบายน้ำำ��มัันออก)
3. ตรวจสอบความถููกต้้องของระบบ ให้้แน่่ใจว่่าไม่่มีีการรั่่�วไหลใดๆเกิิดขึ้้�น
4. หลีีกเลี่่�ยงการโหลดหรืือบรรทุุกขณะติิดตั้้�ง
5.	ก่่อนเริ่่�มการใช้้งานปั๊๊�มจะต้้องทำำ�งานโดยไม่่มีีน้ำำ��หนัักโหลดอย่่างน้้อย 10 นาทีี และค้้างไว้้
	สัักครู่่�หนึ่่�ง จากนั้้�นตรวจสอบว่่ามีีการรั่่�วซึึมหรืือไม่่ มีีความร้้อน หรืือมีีเสีียงผิิดปกติิ
เกิิดขึ้้�นหรืือไม่่
6. เมื่่�อต้้องการใช้้งานหนัักไม่่ควรใส่่โหลดสููงสุุดทัันทีี ค่่อยๆเพิ่่�มโหลด
7.	ถ้้าเดิินระบบแล้้วปั๊๊�มไม่่มีีแรงให้้หยุุดเช็็คระบบทัันทีีอย่่าฝืืนเร่่งรอบเครื่่�องยนต์์ เพราะจะทำำ�ให้้
	ปั๊๊�มน๊๊อค แว่่นตาใหม้้เสีียหายได้้
8.	ความเร็็วรอบในการหมุุนไม่่ควรเกิิน 1,800 รอบ/นาทีี
9. ตรวจสอบ Level Valve (Spool Valve) ว่่าสามารถทำำ�งาน
ได้้ปกติิหรืือไม่่ ดึึงปิิดเปิิดได้้สุุดหรืือไม่่ สายดึึงดั๊๊�มหย่่อนหรืือไม่่
10. แรงดัันในการใช้้งาน
- แรงดัันต่ำำ��สุุด 8 Mpa
- แรงดัันสููงสุุด 21 Mpa

เกีียร์์ปั๊๊�ม รุ่่�น KP-1405A

เกีียร์์ปั๊๊�ม รุ่่�น KP-1505 A

รุ่่�นไฮโดรลิิคและความเหมาะสมของการใช้้งาน
รุ่น

น้ำ�หนักบรรทุก

ความยาวกระบะ

เกียร์ปั๊ม

KRM-140C

ไม่เกิน 6 ตัน

3.5-3.7 เมตร

KPC-45A

KRM-160SM

ไม่เกิน 8 ตัน

3.5-3.7 เมตร

KP-75B

KRM-160S

ไม่เกิน 10 ตัน

3.8-4.3 เมตร

KP-75B

KRM-160C

ไม่เกิน 12 ตัน

4.5-5.5 เมตร

KP-75B

KRM,SMM-183 ALL MODEL

ไม่เกิน 25 ตัน

6.0-6.5 เมตร

KP-1405A

SMM-200A,200R,200B (POLO)

25-30 ตัน

6.0-6.5 เมตร

KP-1405A,1505A

SMM-200S

30-35 ตัน

6.5-7.5 เมตร

KP-1505A,1405A

KRM-220A,220AH

30-35 ตัน

6.0-6.5 เมตร

KP-1505A

KRM-220L

40-45 ตัน

6.8-7.5 เมตร

KP-1505A

SMM-220LH

45-50 ตัน

8.0-9.0 เมตร

KP-1505A

เงื่่�อนไขการรัับประกััน

1. 	ภายใต้้การใช้้งานปกติิ มีีการบำำ�รุุงรัักษาตามมาตรฐานการบำำ�รุุงรัักษา จากที่่�กล่่าวข้้างต้้นในตารางบำำ�รุุงรัักษา
และสภาพชิ้้�นส่่วนต้้องไม่่มีีรอยตำำ�หนิิหรืือการบกพร่่องเสีียหายเนื่่�องจากอุุบััติิเหตุุจากการใช้้งาน
2. 	ปััญหาปั๊๊�มน็็อคหรืือกลไกภายในติิดขััดจะไม่่อยู่่�ภายใต้้เงื่่�อนไขรัับประกััน
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วารสารกระทิงคู่

> นานาสาระ

สรุุปยอดขายกระบะ 2564 ครึ่่�งปีีแรก

Isuzu D-Max นำำ� Toyota Hilux Revo ยอดขายรวม 75,629 คััน

ยอดขายรถกระบะครึ่่�งแรกของปีี 2564 สรุุปผลออกมาเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
Isuzu D-Max ครองแชมป์์รถกระบะยอดขายอัันดัับ 1 ตามคาด ทำำ�ยอดขายรวม 75,629 คััน
สรุุปยอดขายรถกระบะ ประจำำ�ครึ่่�งปีีแรก 2564
1. Isuzu D-Max: 75,629 คััน
2. Toyota Hilux Revo: 61,833 คััน
3. Ford Ranger: 13,760 คััน
4. Mitsubishi Triton: 11,054 คััน
5. Nissan Navara: 3,737 คััน
6. MG Extender: 2,652 คััน
7. Mazda BT-50: 668 คััน
8. Tata Xenon: 22 คััน
ที่่�มา : https://www.headlightmag.com/sales-report-pick-up-half-2021/

วารสารกระทิงคู่

> คอลััมน์์ ไปมา-หาสู่่�
ประมวลภาพ ลููกค้้าเยี่่�ยมชมโรงงาน
จากสถานการณ์์โรคโควิิค-19 ทำำ�ให้้ช่่วงที่่�
ผ่่านมา บริิษัทั ฯ ไม่่ได้้เปิิดรัับลููกค้้ามาเยี่่�ยมชมโรงงาน
แต่่เมื่่�อไรที่่�สถานการณ์์คลี่่�คลาย เราจะกลัับมาเปิิด
โรงงานให้้เข้้าชมอีีกครั้้�ง ย้้อนนึึกถึึงอดีีตที่่�เคย
ได้้รับั เกีียรติิจากหลายๆ ร้้านค้้า วัันนี้้�จึงึ ขอ
ประมวลภาพประทัับใจนั้้�นอีีกครั้้�ง

“ทางบริิษััทฯ จะรัักษามาตรฐานคุุณภาพของสิินค้้า และบริิการ ให้้สมกัับที่่�ทุุกท่่านไว้้วางใจ”
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วารสารกระทิงคู่

> กระทิิงคู่่�ขอบอก
“คุุณภาพ” คืือหััวใจสำำ�คััญในผลิิตภััณฑ์์ของเรา
สามมิิตรโอโตพาร์์ท เป็็นโรงงานผู้้�ผลิิตแหนบรถยนต์์แห่่งแรกในประเทศไทย ที่่� ได้้รัับรองมาตรฐาน
ผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม (มอก.) รายแรกของประเทศไทย
“เพราะเราใส่่ใจทุุกกระบวนการผลิิต ตลอดจนระบบการควบคุุมคุุณภาพให้้ ได้้มาตรฐาน”
แหนบสามมิิตรตรากระทิิงคู่่�ผ่่านการทดสอบการวััดค่่าความแข็็งของเหล็็ก,ทดสอบการรัับ
น้ำำ��หนัักบรรทุุก และทดสอบความล้้าอายุุการใช้้งานของแหนบ (Fatigue test)

จึึงทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่า แหนบสามมิิตร มีีความแข็็งแรง ทนทาน ลุุยทุุกงานบรรทุุกหนััก ไม่่ล้้าง่่าย

“เลืือกใช้้แหนบคุุณภาพ เลืือกใช้้แหนบสามมิิตร ตรากระทิิงคู่่�”

