
คูมือซอมรถยนตที่เสียหาย
จากน้ําทวม

บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 
งานบริการดานเทคนิคภายในประเทศ



ทางบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จาํกัด ขอแสดงความเห็นใจกับทุกทาน
ที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากน้าํทวม

น้ําทวมเปนวิกฤตการณรุนแรงที่สงผลกระทบตอผูคน เนื่องจากเปนเหตุการณที่ไมไดเกิดขึ้นตามปกติ 
ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายกับบานเรือน ส่ิงของภายในบาน รวมไปถึงรถยนต 

เหตุการณน้าํทวมไมเพียงแตจะสงผลกระทบตอผูคนแตยงัสงผลกระทบตอศูนยบริการ
 และสังคมโดยรวม ซ่ึงมคีวามจาํเปนที่จะตองฟนฟูใหกลับสูสภาพปกตโิดยเร็วที่สุด 
และหนาที่ของศูนยบริการนั้นก็คือ การทําการซอมรถที่ไดรับความเสียหายจากน้าํทวม

และสงมอบคืนลูกคาใหเร็วที่สุด
อยางไรก็ตาม การซอมจะไมเหมือนกับการซอมปกติทั่วไป อีกทั้งชางเทคนิคและพนักงานฝายการตลาด

อาจไมมีประสบการณในการซอมรถที่เสียหายเนื่องจากการจมน้าํ
คูมือเลมนี้จึงชวยแสดงถึงวิธีการรับมือกับรถยนตที่เสียหายจากน้ําทวม จากประสบการณที่ผานมา

ถึงแมวาคูมือเลมนี้จะไมสามารถปรับใชไดกับการเสียหายจากน้าํทุกประเภท 
แตเราหวงัเปนอยางยิง่วาจะเปนประโยชนในการรับมือกับลูกคาและการจัดการของทาน

คํานํา



การเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับน้ําทวม

การเตรียมความพรอมกอนเกิดน้ําทวม
ในกรณีท่ีมีการคาดการณวาจะเกิดฝนตกหนักเนือ่งจากพายุไตฝุนหรอืเมือ่ระดับน้ําข้ึนสูงอยางรวดเรว็
อันเนือ่งมาจากฝนตกหนัก ใหปฏิบัติดังตอไปนี้:

ตรวจสอบใหแนใจวาไดใหความสําคัญและปฏิบัติตามขอท่ีกลาวมาแลวท้ัง 2 ขออยางเครงครัด
ถึงแมวาอาจมีความไมสะดวกในการเคลือ่นยายรถ แตขอแนะนําใหทําการปลดขัว้ลบแบตเตอรีอ่อก 
ทุกครั้งกอนทําการเคลื่อนยายรถในขณะเกิดน้ําทวม
สําหรับรถคันอืน่ๆ ท่ีไมสามารถเคลือ่นยายไปในที่ปลอดภยัได ก็ตองปลดขั้วลบแบตเตอรีอ่อกเชนกัน

ข้ันตอนที่กลาวมาแลวดานบนเปนสิ่งสําคัญที่ควรจะเตรียมพรอมสําหรับกรณีฉุกเฉิน

1. เคลื่อนยายรถทีร่ับมาจากลูกคาไปในที่ปลอดภัย 

2. เคลื่อนยายรถที่จะสงคืนลูกคาไปในที่ปลอดภัย 

3. ปดอุปกรณไฟฟาภายในบานทั้งหมดและเคลื่อนยายอุปกรณที่สําคัญไปยังที่ปลอดภัย 



ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

ผูบรหิารฝายขาย
และการบริการ 

พนักงาน 
ขาย ชางเทคนิค 

สารบัญ

พนักงานที่รับผดิชอบหลัก

จัดตั้งทีมงานแกไขปญหา
และรับทราบความเสียหาย 

หนา 2

หนา 6

หนา 7

หนา 10

หนา 14

หนา 16

หนา 17

หนา 20

หนา 21

หนา 22

หนา 33

การตัดสินใจสําหรับ
นโยบายแกไขปญหา 

การเตรียมอุปกรณและ
เครื่องมือที่จําเปน 

ไปพบลูกคา เพื่อรบัทราบปญหา

การควบคุมรถทีไ่ดรับจากลูกคา 

การบํารงุรกัษารถยนต

การเตรียมการสงมอบ

การนําเสนอวิธีการใหบริการ

การรบัรถที่จมน้ํา 

ขั้นตอนการทํางานในสถานที่น้ําทวม (ขอเสนอแนะ)

ความรูเบื้องตนสําหรับรถที่ไดรับความ
เสียหายจากการจมน้ํา

[กรุณาเผยแพรขอมูลไปยังพนักงานทุกคนในทุก
ผูแทนจําหนายและศูนยบริการ]

การเตรียมพรอม
(ภายใน 1 หรือ 2 วัน
หลังจากเกิดการจมน้ํา)

การรับรถ
ท่ีจมน้ํา

(ภายใน 1 สัปดาห
หลังจาก

เกิดเหตุการณ)

การบํารุงรักษา
และสงมอบรถ

(1 สัปดาหหลังจาก
เกิดเหตุการณและ
หลังจากนั้น)

การสงมอบรถ

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

ผูบรหิารฝายขาย
และการบริการ 

พนักงาน
ขาย

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

ผูบรหิารฝายขาย
และการบริการ 

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

ผูบรหิารฝายขาย
และการบริการ 

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค 

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค 

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค 

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค 

ผูจัดการ
ฝายบริการ

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค 

ผูจัดการ
ฝายบริการ ชางเทคนิค 

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค 



ความรูเบื้องตนสําหรับรถที่เสียหาย
จากการจมน้ํา
ทราบความรูเบื้องตนเพื่อปฏิบัติอยางถูกตอง

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูบริหารฝายขาย
และการบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค

สิ่งทีส่ําคัญ
ท่ีสุด

รถท่ีเคยจมน้ําจะไมสามารถกลับคืนสูสภาพ
ปกติไดอยางสมบูรณ!
ถึงแมวาจะเปลี่ยนช้ินสวนที่จมน้ําทั้งหมดแลวก็ตาม ก็อาจเกิดปญหา
ตางๆ และกลิ่นตามมาหลังจากการซอม 
ซึ่งเนื่องมาจากไมสามารถไลความเปยกช้ืนออกไปไดอยางสมบรูณ
หรอือาจมีสวนอื่นที่เปยกน้ําซึ่งคาดไมถึง 
ปญหาและกลิ่นอาจเกิดขึ้นมากกวาปกติ ถาหากมีการใชช้ินสวนเดิม 
ช่ัวคราวหลังจากทําความสะอาดและหลอล่ืน กอนที่จะเปลี่ยน 
ช้ินสวนใหม ตองแจงใหเจาของรถเขาใจถึงขอมูลที่กลาวมาแลว
ขางตนเพื่อการปฏิบัติงานอยางราบรื่น 

หลังจากเวลาผานไป อาจสตารทเครื่องยนตไมติด อาจเกิดกลิ่นเหม็นเนื่องจากน้ําเสียที่คางอยูภายในรถ...

การรบัประกันของโตโยตาจะไมครอบคลุมถึงปญหาของชิ้นสวนที่เกิดปญหาตามมาภายหลัง อันเนื่องมาจาก 
การจมน้ํา ถึงแมวาจะยังอยูในระยะเวลาของการรบัประกันก็ตาม
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ระดับของความเสียหาย
สามารถคาดคะเนระดับความเสียหายและสิ่งแวดลอมในการทํางานไดอยางคราวๆ โดยการจําแนกระดับการจมน้ําของรถ
ดังตารางเกณฑวัดระดับดานลาง
การจําแนกจะทําใหทราบถึงรายละเอียดของความเสียหายเพื่อใหปฏิบัติงานไดดีขึ้น 

เกณฑการวัดระดับ

ระดับ

A

B

C

D

ระดับน้ํา 

สวนลางและเหนือ
แผงหนาปด

สวนลางหรือตํ่ากวา
แผงหนาปด

สวนบนของเบาะ

สวนบนของพรม 

ทุกสวน 

ช้ินสวนระดับ C รวมไปถึง 
ระบบนําทาง, เครื่องปรับอากาศ 

และ ECU

ช้ินสวนระดับ  D รวมไปถึงเบาะ, 
กลองรวมขั้วตอและชุดรั้งกลับ 

เข็มขัดนิรภยั 

พรม, แผนเก็บเสียงและ
แอมปลิฟายเออรเครื่องเสียง 

ทุกสวน 

ชิ้นสวนระดับ C รวมไปถึงอุปกรณ
เครื่องยนต (แอคชิวเอเตอร ABS, 

ปมพวงมาลัย, ฯลฯ)

ชิ้นสวนระดับ D รวมไปถงึ 
สตารทเตอรและ 

อัลเทอรเนเตอรเคร่ืองปรับอากาศ

น้ํามันเครื่องและ
น้ํามันเกียร 

ทุกสวน 

มอเตอรไฟฟา

เบรก 

ภายในรถ หองเครื่องยนต อื่นๆ
ตัวอยางหลักของชิ้นสวนที่เสียหาย 

ระ
ดับ

 A
ความรูเบื้องตนสําหรับรถที่เสียหาย
จากการจมน้ํา
ทราบความรูเบื้องตนเพื่อปฏิบัติอยางถูกตอง

ระ
ดับ

 C

ระ
ดับ

 D

ระ
ดับ

 B

ระ
ดับ

 C

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูบริหารฝายขาย
และการบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค
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สภาพการจมน้ํา

ระดับการจมน้ํา สามารถคาดคะเนจากตําแหนงของแนวคราบน้ํา บริเวณรอยเปยกของเบาะหรือแผง หรือน้ําที่คางอยูในที่
เขี่ยบุหรี่หรอืชองเก็บของ
ในกรณีที่รถเสยีหายเนื่องจากน้ําโคลน รองรอยของระดับน้ําบนชิ้นสวนของรถดานนอกจะมองเห็นไดอยางชัดเจน
หลังจากระดับน้ําลดลงแลว แตในกรณีที่ไมอาจสามารถมองเห็นรองรอยของระดับน้ําไดอยางชัดเจน เชนในกรณีทีร่ถ
เสียหายเนื่องจากฝนตกหนัก ใหใชเทปกาวติดเพื่อระบุระดับน้ําตั้งแตแรกเมื่อรบัรถ 

ช้ินสวนที่เสียหายจากการจมน้ําจะขึ้นอยูกับสภาพการจอด  ตรวจเช็ครถใหละเอียดและทราบระดับน้ําอยางถูกตอง 

ในกรณีที่ระดับการจมน้ําเอียงไปทางดานหนารถ

อุปกรณการทํางานและเครื่องยนตเสียหายอยางหนัก
เนื่องจาก ECU และเซ็นเซอรตางๆ จมน้ํา 

ระดับการจมน้ําตัดสินจากสวนของรถที่จมลึกทีสุ่ด

ชิ้นสวนในหองเก็บสัมภาระทายรถ, ECU  ระบบนําทาง,
ไฟสองสวางหองโดยสารดานหลัง, CD เชนเจอร และอื่นๆ 
อาจจะไดรับความเสียหาย

ในกรณีที่ระดับการจมน้ําเอียงไปทางดานหลังรถ

ระดับน้ํา

(1) ในกรณีที่รถจมน้ําในแนวระนาบ (แนวคราบน้าํภายนอกรถเทากับภายในรถ)

(2) ในกรณีที่รถไมไดจมน้ําในแนวระนาบ 

ความรูเบื้องตนสําหรับรถที่เสียหาย
จากการจมน้ํา

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค

ผูบริหารฝายขาย
และการบริการทราบความรูเบื้องตนเพื่อปฏิบัติอยางถูกตอง
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สภาพการจมน้ํา
(3) ในกรณีที่ขับรถไปบนถนนที่น้ําทวม 

ในกรณีที่ขับรถไปบนถนนที่เกิดน้ําทวม เครื่องยนตอาจเกิดความเสียหายอยางรุนแรงไดถึงแมวาจะไมมีน้ําเขามาภายใน
รถก็ตาม ใหคาดการณความเสียหายของเครื่องยนตโดยการตรวจเช็คดูไดจากคราบความสกปรกของชิ้นสวนเครื่องยนต 
น้ําที่รั่วเขามาภายในหมอกรองอากาศ, ปริมาณและคุณภาพของน้ํามันเครื่อง ใหระบุความเสียหายบน “แบบฟอรมระบุ
ความเสียหาย” หรือบนเทปกาวที่ติดบนรถ รวมไปถึงขอมูลตางๆ จากลูกคาก็เปนขอมูลที่สําคัญเชนกัน อาจเปนไปไดที่
เครื่องยนตจะดับบนถนนที่ถูกน้ําทวม ทําใหเกิดการดูดน้ําปริมาณมากเขาไปในหองเผาไหม ในกรณีที่แยที่สุดคืออาจเกิด
ความเสียหายกับกานสูบ เนื่องจากน้ําเขาไปผสมกับน้ํามันในหองเผาไหมแลวมีการจุดระเบิดเกิดขึ้น 

(4) รถหลังคาสูง เชน รถยนตเอนกประสงค
สําหรบัรถหลังคาสูง เชน รถยนตเอนกประสงค เครื่องยนตอาจจะเสียหายถึงแมวาระดับความเสียหายคือ C หรือ D ก็ตาม 

เนื่องจากเครื่องยนตถูกติดตั้งในตําแหนงที่ตํ่ากวารถปกติทั่วไป หองเครื่องยนตอาจเสียหายรุนแรงกวาความเสียหายของ
อุปกรณภายใน

น้ําเขามาภายในหมอกรองอากาศ อัลเทอรเนเตอรจมน้ํา (พบส่ิงสกปรก) ตรวจเช็คปริมาณและคุณภาพของน้ํามัน 

ความรูเบื้องตนสําหรับรถที่เสียหาย
จากการจมน้ํา ผูจัดการ

ฝายบริการ
ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค

ผูบริหารฝายขาย
และการบริการทราบความรูเบื้องตนเพื่อปฏิบัติอยางถูกตอง
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การจัดตั้งทีมงานแกไขปญหา

ข้ันตอนที่ 1: รับทราบความเสียหาย

การคาดคะเนจํานวนของรถที่เสียหายคราวๆ

สําคัญทีสุ่ด
ระบบภายในบริษัทและนโยบายในการแกไขปญหาเปนสิ่งจําเปน
ในการปฏิบัติงานอยางเต็มรูปแบบ
ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือการจัดตัง้ “ทีมงานแกไขปญหา” โดยเร็วที่สุด ซ่ึงผูที่รับผิดชอบหลัก
คือบุคคลที่ทําหนาที่รับผิดชอบงานบริการและผูจดัการสาขา โดยมีผูอํานวยการเปน
ศูนยกลางเพื่อสรางระบบและนโยบายทันที

อาจเปนเรื่องยากที่จะทราบรายละเอียดของความเสียหายทันทีหลังจากเกิดน้ําทวม เชน จํานวนของรถที่จมน้ําในแตละ
บริเวณ และสภาวะของสาขาและพนักงาน  อยางไรก็ตามมีความจําเปนที่จะทราบรายละเอียดกอนจะดําเนินการตอไป  
ถึงแมวาระดับของความเสียหาย (A, B, C หรอื D) เปนสิ่งที่มปีระโยชนมากที่สุด การทราบสภาพคราวๆ ก็เพียงพอใน
เวลานี้ 

สามารถคาดคะเนจํานวนของรถที่เสียหายคราวๆ โดยขอมูลจากระบบสื่อสารมวลชน (เชน ทีวี หนังสือพมิพ และอื่นๆ) 
และคาสัมประสิทธ์ิ 
คาสัมประสิทธ์ิจะถูกนําไปเปนอัตราสภาวะความเสียหายและการขายทางออม

หากไมมีระบบภายในบรษิัทหรือนโยบายอาจสงผลใหเกิดความสบัสนในการทํางาน

อะไหลหมด

ผมไมสามารถนํา
รถไปซอมได

รถของดิฉัน
จมน้ํา

คุณซอมรถของ
ผมแลวหรือยัง?

กรุณาชวย
ผมดวย!

ขอโทษครับ 
ผมไมสามารถ
ปฏิบัติงานให
เสร็จตามนั้นได

ชวยมารับรถ
ของผมไปท!ี 
ผมตองการใช
รถตอนนี้!

จํานวนบานเรือน
ที่ถูกน้ําทวม

จํานวนของรถโตโยตาที่เกิดความเสียหายคาสมัประสิทธิ์ (0.10 – 0.15) =

UIO ในบริเวณ สวนแบงการตลาดของรถโตโยตา อัตราคาบริการ (บํารุงรักษา) ของรถ

การเตรียมพรอม ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย

ผูบริหารฝายขาย
และการบริการ
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ข้ันตอนที่ 2: จัดประชุมวิธีแกไขปญหา

(1) สมาชิกของการประชุมวิธีแกไขปญหา

กําหนดระบบภายนอก, ภายในและนโยบายการปฏิบัติตามสภาวะสําหรบัรถที่เสยีหายดังขั้นตอนที่ 1 และการประชุม 
“วิธีแกไขปญหาที่เกิดจากความเสยีหายจากน้ํา” เพื่อแจงทุกคนใหทราบขอมูลและนโยบายอยางทั่วถึง

(2) หัวขอที่ตองตดัสนิใจและแจงหลังจากที่ทําการศึกษา
สมาชิกทุกทานควรทราบสภาวะความเสียหาย (และขอควรระมัดระวังทั่วๆ ไป) เพื่อที่จะไดรวมกันตัดสินนโยบายตาม
รายการที่ไดศึกษาเอาไวกอนหนานี้  เมื่อไดกําหนดนโยบายหลักไดแลว ควรหลีกเลี่ยงความขัดแยงเล็กๆ นอยๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น เนื่องจากทุกคนจะไดสามารถปฏิบัติงานไดตามนโยบาย 

ผูท่ีไดรับมอบหมาย

ผูบรหิารฝายขายและการบริการ

ผูมีหนาที่ในการบริการ

ผูจัดการสาขาในบริเวณที่เกิดเหตุ

ผูจัดการ (ฝายขายและบริการ)

ผูท่ีเขารวมการประชุม (หากจําเปน)

TMT

นโยบายบริษัท
คาใชจาย

ระบบ

ที่จอดรถ สถานที่ทํางาน อุปกรณ พนักงาน

ศูนยอะไหลโตโยตา

บรษิัทใหเชาและเชาซื้อรถในบรเิวณที่เกิดความเสยีหาย

ผูจําหนายอะไหล (ศูนยบรกิารและอื่นๆ)

การเตรียมพรอม ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

ผูบริหารฝายขาย
และการบริการ
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พ้ืนที่จอดรถสําหรบัรถที่เสียหายและรถเทรลเลอรที่ขนสงรถที่เสยีหายตองมีความปลอดภัยและ
เพียงพอกับจํานวนของรถที่เสยีหาย

หัวขอเกี่ยวกับการจัดพนักงานเพื่อขนสงรถและพนักงานที่จะทํางานฟนฟู, จํานวนพนักงาน, ฯลฯ 
(คาใชจายในการซอม, ฯลฯ สงพนักงานไปชวยเหลือที่ศูนยบริการ/สาขา) จะพูดคุยกันในการประชุม 

ใหกําหนดและศึกษาเพื่อจัดหาอุปกรณที่จําเปนในการขนสงรถยนตที่เสียหายจากการจมน้ํา เชน 
รถบรรทุก, เครื่องมือ, แมแรง, ถุงมือปฏิบัติงาน และอุปกรณที่จําเปนในการซอม

ตัดสินใจเลือกวิธีการซอมวาจําเปนตองใชการซอมสําหรบัรถที่มคีวามเสียหายรุนแรงหรือการซอม
ทีส่าขายอยของศูนยบรกิารโดยตัดสินจากจํานวนของรถและระดับความรุนแรงของปญหา

วิธีการฟนฟู

รถทั้งหมด
(ระดับ A, B, C และ D)

การซอมสําหรับรถที่มี
ความเสียหายรุนแรง 

การซอมทีส่าขา
ของศูนยบริการ

เพิ่มความพึงพอใจของลูกคาโดยการปฏิบัติงานอยางรวดเร็ว 
นําไปสูการเปลี่ยนรถคันใหม 
ลูกคาจะไมนํารถเขาไปใชบริการของศูนยบริการรายอื่น

การซอมดวยวิธีการเชนเดียวกับในสายการผลิต จะสามารถซอมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
สามารถจัดการขอมูลและรถไปดวยกัน 
มีนโยบายควบคุมการทํางานและอืน่ๆ ชวยใหพนักงานสามารถควบคมุ
ไดโดยงาย 
สามารถจัดการภายใตระบบการซอมปจจุบัน
มีการขนยายรถนอย
สามารถซอมโดยติดตอกับลกูคาอยางใกลชิด 

เฉพาะรถที่สามารถ
ทําการซอมได 

(ระดับ C และ D เทานั้น)

ดูที่หนา 10 สําหรับรายละเอียดในการจอดรถ

งายตอการดูแลพืน้ที่จอดรถ (มีคาใชจายที่ใชหรือเชาพื้นที่จอดรถนอย
หรือไมจําเปนตองมี)
สามารถดูแลพื้นที่จอดรถใกลๆ กบัพื้นที่สําหรับซอมไดโดยงาย
งายในการจัดการกับรถ 

ขอดี1.  หัวขอท่ีศึกษา
และตัดสินใจ:
ที่จอดและรถ  
เทลเลอรที่ใชใน 
การขนยาย

2. หัวขอท่ีศึกษา 
และตัดสินใจ:
พื้นที่ทํางาน 

3. หัวขอท่ีศึกษา 
และตัดสินใจ:
ฝายบุคคล

4. หัวขอท่ีศึกษา 
และตัดสินใจ:
อุปกรณ

ดูที่หนา 11 สําหรับรายละเอียดของพื้นที่ทาํงานที่ปลอดภัย 

ดูรายละเอียดของเครื่องมือที่จําเปนในการซอมรถในหนา 12

การเตรียมพรอม

ข้ันตอนที่ 2: จัดประชุมวิธีแกไขปญหา

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

ผูบริหารฝายขาย
และการบริการ

ขอดี
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คูมือฉบับนี้ไมสามารถกําหนดแนวทางตางๆ ใหสาขาของศูนยบริการที่อยูในบริเวณที่เกิดน้ําทวมได 
(ใหสํานักงานใหญกําหนดแนวทางใหเทานั้น) และตองไดรับการสนับสนุนจากทางสํานักงานใหญ 
เพราะฉะนั้น จําเปนอยางย่ิงที่จะตองจัดการประชุมเพือ่ทราบถึงสถานการณโดยใชขอกาํหนดทั่วไป
ของบริษัท 

นโยบายพื้นฐานการออกแบบมาจากหลักความเขาใจ โดยคํานึงถึงสิ่งตางๆ เชนตัวอยางดานลางนี้ 
“การเปลีย่นรถทาํโดยคํานึงถึงความกังวลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใชหรอืไม”
“การซอมแบบปกติที่เสนอไปตรงตามความตองการของลูกคาหรอืไม เนื่องจากลูกคาตองการใช
รถทันที”
เมื่อมีการเสนอทางเลือกใหเปลีย่นรถตามคําแนะนํา          ควรแสดงความเสียใจกบัลูกคาและให
สวนลดพิเศษสําหรบัการเปลีย่นรถ 
เมื่อทําการซอม (ในระหวางเตรียมรถใหกับลูกคา) ควรกําหนดคาใชจายโดยประมาณใหตํ่าลง
ตองมีคาใชจายเพิ่มในแตละกรณี 
ควรมีการคํานวณหาคาใชจาย

ถึงแมวาไดกําหนดนโยบายพื้นฐานจากในการประชุมแลว แตก็อาจเปนการยากในการตัดสิน
รายละเอยีดปลีกยอยตางๆ 
ถึงแมวาจะสามารถมองขามปญหาทีส่ามารถแกไขไดโดยศูนยบริการได แตทางสํานักงานใหญ
ควรมีขอกําหนดในเรื่องปญหาทีอ่าจเกิดขึ้นระหวางศูนยบริการหรือปญหาที่ตองการ 
การแกไขโดยใชวิธีของบรษิทั  ความคืบหนาในการทํางานรายวันและจํานวนของรถที่เสยีหาย
จะไดรับการจัดการโดยสํานักงานควบคุม 

เนื่องจากอุปกรณไฟฟา เชน ECU เครื่องยนต, สตารทเตอร, อัลเทอรเนเตอร, เครื่องปรบัอากาศ
และอื่นๆ มักจะเสยีหายเนื่องจากน้ําทวม ใหเตรียมตัวในการปรบัการเบิกอะไหลกับผูผลิตช้ินสวน 
(เด็นโซ และอื่นๆ) ในพื้นที่ที่ตองการ  ติดตอผูเกี่ยวของเพ่ือขอความชวยเหลือเมื่อทราบสภาพ
ความเสียหายทีแ่นนอน 
รวมทั้งติดตอผูผลิตช้ินสวนเพื่อเหตุผลดังกลาว 

ไปพบลูกคาที่ไดรบัความเสียหายจากน้ําทวมหลังจากเหตุการณผานไป 2-3 วันเพื่อทําความเขาใจ
สถานการณอยางแทจริง  กอนเขาไปพบ ใหเตรียม “จดหมายแสดงความเห็นใจ”, “คูมือคําเตือนใน
การใชรถ” และ ของขวัญ  ไปใหกับลกูคา

เตรียมเครื่องมือที่ใชสําหรบัความเสียหายจากน้ําทวม (เพื่อทําความสะอาด, เปาใหแหง ฯลฯ)
และเตรียมพรอมสําหรบัการขอความชวยเหลือทางดานเทคนิคจาก TMT
หลังจากทราบสภาพความเสียหายที่แทจรงิแลว กรุณาติดตอผูจัดการประจําเขตภูมิภาค 
(DM/FM) เพื่อขอความชวยเหลือ 

5. หัวขอท่ีศึกษา 
และตัดสินใจ:
นโยบายบรษิัท

6. หัวขอท่ีศึกษา 
และตัดสินใจ:
คาใชจาย 

7. หัวขอท่ีศึกษา 
และตัดสินใจ:
ระบบภายใน 

8. หัวขอท่ีศึกษา 
และตัดสินใจ:
ระบบภายนอก 

10. หัวขอท่ีศึกษา 
และตัดสินใจ:
อ่ืนๆ

9. หัวขอท่ีศึกษา 
และตัดสินใจ:
การแสดงความ
เห็นอกเห็นใจ 

การเตรียมพรอม

ข้ันตอนที่ 2: จัดประชุมวิธีแกไขปญหา

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค

ผูบริหารฝายขาย
และการบริการ
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ข้ันตอนที่ 3: การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือที่จําเปน

ควรจอดรถตามลําดับเพื่อหลีกเลี่ยงการสบัสนซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อมีรถเขามาจอดมาก 
(1) ความปลอดภยัของพื้นที่จอดรถและการตั้งขอบังคับในการจอด

สภาพของพืน้ท่ีจอดรถที่ดี
พ้ืนที่ขนาดใหญ:

สถานที่จอดอยูใกลกับสถานที่ซอมบํารุง:
บริเวณประตูและรั้วเพื่อความปลอดภัย:

ควรมีพ้ืนที่ที่เพียงพอสําหรบัรถทีเ่สียหาย
ถาที่จอดรถอยูไกล อาจทําใหเกดิปญหาในการขนสง
บริเวณที่หางไกลจะไมเหมาะสม

วิธีการจัดการที่จอดรถ 
1. จอดรถที่มรีะดับความเสียหาย A และ B แยกจากระดับ C และ D 
2. ไมจําเปนตองรักษาความปลอดภัยในการเขาและออก เมื่อจอดรถที่มีความเสียหายระดับ A และ B ซึ่งมแีนวโนมที่

จะถูกสงคืนสูง
3. จําเปนตองรักษาความปลอดภัยในการเขาและออก เมื่อจอดรถที่มรีะดับความเสียหายระดับ C และ D เนื่องจากไม

ทราบวารถคันไหนเริ่มตนการซอมแลว
4. ติดสติ๊กเกอรเพื่อระบรุถที่เสียหายที่กระจกบงัลมรถเพื่อระบรุะดับความเสียหาย 

รถระดับ C และ D

รปูแบบแผนผัง รปูแบบบริเวณ

รถระดับ A และ B

จุดที่เนนย้ํา จัดทําวิธีการจัดการกญุแจและการจอด 
การจัดการกับกญุแจของลูกคาก็เปนเรื่องทีส่ําคัญเรื่องหนึ่ง (มีโอกาสนอยที่จะเก็บรถของลูกคาจํานวนมากเปนระยะ
เวลานาน) จัดเก็บกญุแจโดย “รปูแบบแผนผัง” ซึ่งจะสอดคลองกับที่จอดรถจริงหรอื “รูปแบบบริเวณ” ซึ่งรถที่
เสียหายจอดรวมกันอยู

การเตรียมพรอม ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค

กา
รก
ันพ

ื้นที่
สํา
หรั

บก
าร

เค
ลื่อ

นย
าย
รถ
เข
าอ
อก

กา
รก
ันพ

ื้นที่
สํา
หรั

บก
าร
เค
ลื่อ

นย
าย
รถ
เข
าอ
อก

ผูบริหารฝายขาย
และการบริการ
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สภาพพื้นที่ลางรถตองสามารถทาํความสะอาดดวยน้ําเปนหลัก เนื่องจากพื้นที่การทํางาน มีการทําความสะอาดพรม 
และสถานที่ทํางานนั้นควรตั้งอยูใกลกับระบบน้ําประปา

ข้ันตอนที่ 3: การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือที่จําเปน

กอนเริ่มการทํางาน ควรที่จะกําหนดสถานที่ทํางาน และความปลอดภัยของสถานทีท่ํางาน โดยคํานึงถึงจุดสําคัญตางๆ 
ดังนี้

(2) ความปลอดภยัของสถานที่ทํางาน

จุดสาํคัญ (1) คํานึงถึงการซอมรถยนตที่เกิดความเสียหายหนักและการซอมทีแ่ตละสาขา 

จุดสาํคัญ (2) พ้ืนที่สําหรบัลางรถ 

จุดสาํคัญ (3) พ้ืนที่ขนาดใหญ 

จุดสาํคัญ (4) อยูใกลกับสถานทีท่ี่การถอดประกอบสามารถทําได
เมื่อปฏิบัติงานในลานจอดรถใหมจะตองถอดประกอบและเก็บอะไหลที่จําเปนอยางถูกตอง เชน ช้ินสวนระบบเบรก 
ไวในที่ปลอดภัย  ยกตัวอยางเชน ภายในศูนยบริการ เปนตน

สถานที่ทํางานสําหรบัการซอมรถยนตที่เกิดความเสียหายหนักสามารถตั้งใหมีอิสระจากกันได เมื่อทําการซอมทีแ่ต
ละสาขาอยางสมบรูณแลว ตองพิจารณาถึงผลกระทบของการทํางานปกติที่แตละสาขา 

ควรมีพ้ืนที่ขางๆ รถที่เพียงพอสําหรบัวางอะไหลที่ถอดออกมา (สําหรบัทําความสะอาดและเปาแหงอะไหล)  พ้ืนที่
การทํางานแตละแหงควรอยูใกลกัน เพื่อที่จะไมตองเคลื่อนยายอะไหลที่มีน้ําหนักมากไปไกล เชน เบาะ การมีพ้ืนที่
ขนาดใหญจะชวยใหทํางานสะดวกขึ้น เพราะรถที่ไมไดติดตั้งแบตเตอรี่ไวจะตองทําการเข็นโดยใชแรงงานคน 
(อาจจะ ทําใหเกิดปญหาขึ้นมากมายถาสถานที่ทาํงานอยูที่ช้ันที่ 2)

ภาพรวมของสถานที่ทํางาน
อุปกรณ ชองจอดรถ

และลิฟท
พื้นที่เก็บช้ินสวน หองอบ

โตะทํางาน

อยูใกลกับระบบ
น้ําประปา

ทอแยก
(เพื่อความสะดวก)

อางทําความสะอาด 
ถาดพลาสติกหรือ
ถาดคอนกรีต

ราวตากพรมจะปองกันพรม
ไมใหเปอนเศษดิน

เครื่องเปาลมรอน
เบาะทีถ่อดออกมา ฯลฯ

อุปกรณลางรถแบบแรงดันสูง

เพิ่มอุณหภูมิและทําใหแหงเร็วข้ึน โดยการ
ลอมรอบหองอบดวยแผนพลาสติกสีน้ําเงิน ถาไม
ทําจะทําใหที่ทํางานรอนขึ้น กระทบตอสภาพการ
ทํางาน หากทํางานในพื้นที่ที่มีหลังคาสูงเราจะ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของอุณหภูมิภายใน
หองอบได โดยการใช เต็นทผาใบมาคลุมหองอบ

การติดตั้งหองอบ 
บริเวณพื้นที่เปดจะชวย
ใหทํางานสะดวกขึ้น

การเตรียมพรอม ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค

ผูบริหารฝายขาย
และการบริการ
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รายการตอไปนี้เปนรายการอปุกรณที่จําเปน ยกเวนอุปกรณพ้ืนฐานและเครื่องมือช่ัวคราว 

(3) การเตรียมสิ่งจาํเปนในการซอมบํารุง

พ้ืนฐาน

อุปกรณเพิ่มเติม

รายการ

ถังน้ํา

กลองใส

ตะแกรงหรือที่รอง

ราวตากผา

ที่หนีบผา

ไมอดั

ทอแยกสามทางสาํหรับสายยาง

เทปกาวความเหนียวต่าํ

กลองหรือถุงผาสําหรับจัดเก็บ
ลดพื้นที่

พัดลม 

ลางทาํความสะอาดวัตถุชิ้นเล็กๆ และจดัเกบ็อะไหล (ควรลางทาํความสะอาดวัตถุชิ้นเล็กๆ ใน
กลอง เพื่อปองกันการสูญหาย)

- เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหพื้นที่เก็บอะไหลเปยก 
- เพื่อใชรองดานใตพรมในขณะทาํความสะอาด 

ใชเพื่อทาํความสะอาดและเปาแหงพรม (เหมาะสาํหรับบริเวณทีม่ีพื้นทีใ่นการตากนอย)

ใชเพื่อตากพรมปูพื้น

- ใชเปนที่รอง
- เพื่อใชกับบอรดเกบ็กุญแจ 

เพื่อตอน้ําจากทอทีม่าจากแหลงตางๆ เชน เคร่ืองลางรถแรงดนัสงู (ทอแยกสามทางจะสะดวก
ในกรณีทีม่ีก็อกน้ําเพียงก็อกเดียว)

ตดิเทปบนชิ้นสวนและเขยีนขอมูลรถ เชน เลขทะเบยีนรถเพื่อปองกันการสูญหาย (อยาใชเทป
กาวทีม่คีวามเหนียวสูง เพราะจะทําใหเกิดคราบกาวตดิอยู)

เพื่อควบคมุหรือจัดเก็บชิ้นสวน

ชวยพนักงานในชวงอากาศรอน (ใชพัดลมขนาดใหญจะเปนการดีกวา)

แปรงและฟองน้ําสําหรับ
ลางรถ

น้ําประปาและทอน้ํา
ผงซักฟอก
ผาขี้ร้ิว (ผาขนหนู)
กลองกระดาษ
เชอืก

แผนพลาสติกสีน้ําเงิน

เพื่อลางสิ่งสกปรกเล็กๆ
- เพือ่ลางพื้นรถภายในและชิ้นสวน
- แปรงหรือฟองน้ําที่มีขนาดและรูปรางแตกตางกันทําใหการทําความสะอาดสะดวกขึ้น  

(จากแปรงสีฟนไปจนถึงแปรงขัดตัว)
เพื่อลางตัวถังและชิ้นสวน 
เพื่อลางตัวถังและชิ้นสวน (แชมพูลางรถแบบผสมแวกซ จะเหมาะสําหรับลางพื้นรถภายใน)
เช็ดรถและชิ้นสวน (แนะนําใหใชผาชนิดที่ซับฝุน)
เพื่อจัดเก็บชิ้นสวนและใชสําหรับรองที่พื้น
เพื่อตากพรม

เพื่อแยกหองอบหรือใชสําหรับรองพื้น

รายการ

เหตุผล

เหตุผล

ข้ันตอนที่ 3: การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือที่จําเปน

การเตรียมพรอม ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค

ผูบริหารฝายขาย
และการบริการ
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ข้ันตอนที่ 3: การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือที่จําเปน

ควบคุมรถที่ไดรับและแจงสถานะความคืบหนาของการซอมดวยการใช “แบบฟอรมจัดการรถที่จมน้ํา (ใบบันทึกการ
ควบคุมการทํางาน)”
สํานักงานสาขายอยและสาขาใหญ ควรที่จะทราบถึงสถานะการทํางานและจัดตั้งกฎสําหรบัคูมือการทํางานที่เหมาะสม
ในแตละสถานการณ

(4) กําหนดกฎการจดัการของรถที่จมน้ํา

ใหแนใจวาลูกคาเขาใจวารถที่ไดรบัความเสียหายจากการจมน้ํา จะไมสามารถซอมแซมใหมสีภาพเหมือนเดิมไดอยาง
สมบรูณ แตวาลูกคาสามารถนํารถมาทําการปรบัตั้งไดตามตองการ 
เราไดเตรียมอปุกรณสําหรบัอธิบายไวเพื่อพนักงานขายและชางเทคนิคจะไดสามารถอธิบายรายละเอียดตางๆ ที่กลาว
มาแลวดานบนใหกับลูกคา 

(5) เครื่องมือประกอบการอธิบายลูกคา

แบบฟอรมควบคุมรถที่จมน้ํา 

เอกสารประกอบการอธิบาย (เอกสารแนบ (2)-3) ใบราคาอางอิง (เอกสารอางอิง (2)-2)

การเตรียมพรอม ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค

ผูบริหารฝายขาย
และการบริการ

สําหรบัรายละเอียดดูที่หนา 21, 22 และ 33

สําหรบัรายละเอียด ดูหนา 22
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14

ขั้นตอนการทํางานในสถานที่น้ําทวม
(ขั้นตอนในคูมือเลมนี้ เปนเพียง ขอเสนอแนะ เพือ่ใหทางผูแทนจาํหนายและศูนยบริการ นําไปปรับปรุงและ
ประยุกตตามความเหมาะสม ในแตละศูนยบริการ)



แผนผังของการทํางานเพื่อจัดการกับรถที่จมน้ํา (ราง)

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนคิ

การจัดทําแผงผังการทํางานสําหรับศูนยบริการของทานตามคาความเสียหายจากน้ําทวมและนโยบายการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนที่ 0 : ไปพบลูกคาเพื่อแสดง 
อาการปญหา 

หนา 16

หนา 17

หนา 20

หนา 21

หนา 22

หนา 33 

ข้ันตอนที่ 1:  รับรถที่เกิดความเสียหาย
จากน้ําทวม

ข้ันตอนที่ 2:  ควบคุมรถที่ไดรับ 

ข้ันตอนที่ 3:  นําเสนอวิธีการใหบริการ 

ข้ันตอนที่ 4: การบํารุงรักษารถยนต

ข้ันตอนที่ 5: การเตรียมการสงมอบ

(1) ตรวจเช็คสถานะ 

(2) ปฏิบัติการปองกันภัยครั้งตอไป 

(3) ขนยายรถ 

(4) จอดรถ 

(1) จัดระดับความเสียหาย 

(1) ปอนขอมูลการซอมบํารงุ

(2) จัดทําแบบฟอรมการตรวจเช็คการซอมรถที่เสยีหายจากน้ํา 

(2) ลงทะเบยีนในแบบฟอรมจัดการรถที่เสยีหาย

การรับรถที่ถูกน้ําทวม 
(1 สปัดาหหลังจากเกิดเหตุการณ)

การบํารุงรักษาและบริการ
รถยนตและการเตรียมการ

สงมอบรถ 
(ภายใน1 สปัดาห

หลังจากเกิดเหตุการณ)

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนคิ

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนคิ

ผูจัดการ
ฝายบริการ

พนักงาน
ขาย

ชางเทคนคิ

ผูจัดการ
ฝายบริการ

พนักงาน
ขาย ชางเทคนคิ
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การรับรถที่เกิดความเสียหายจากการจมน้ํา
ขั้นตอนที่ 0: ไปพบลูกคาที่ไดรับความเสยีหายเพ่ือรับทราบถึงปญหา

หลังจากเกิดความเสียหายจากน้ําทวม (2-3 วันหลังจากเกิดเหตุการณ)

หลังจากระบบของบริษัทไดรับการฟนฟใูนระดับหนึ่ง (5 วันหลังจากเกิดเหตุการณ)

รายการที่ตองนาํไปเมื่อไปพบลูกคา 

หลังจากเกิดความเสียหายจากน้ําทวม ใหรีบไปพบลูกคาเพือ่รับทราบถึงปญหา

ระยะเวลาการทํางาน:

มีความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับสถานะของความเสียหายและไปพบลูกคาอยางรวดเร็วเพื่อเพิ่มความสัมพันธกับลูกคา 

เพื่อตอบสนองกบัสถานะความเสียหายโดยรวมและสถานการณภายในของศูนยบริการ การปฏิบัติงานจะเปนไปตามการ
ตัดสินใจของแตละศูนยบริการ 

หรอื

รับรถหรือประเมินราคาคาซอมหลังจากที่ระบบของบริษัทไดรับการจัดตั้งขึ้นอยางสมบูรณแลว 
โดยเฉพาะอยางย่ิง การประเมินราคาคาซอมควรกระทําไปพรอมกับใบรับรถและใหพนักงาน

ที่มีความสามารถทําการตรวจเช็คสถานะความเสียหายใหถูกตองและแมนยํา 
เพื่อเตรียมแบบฟอรมการประเมินราคา  เนือ่งจากการประเมินราคาอยางคราวๆ 

อาจเปนเหตุทําใหเกิดปญหาตามมาภายหลังได

ทักทายลูกคาเพือ่แสดงความเห็นใจและใหขอมูลเกี่ยวกับคําเตือนในการจัดการของรถกับลูกคา  ตรวจเช็ค
สภาพความเสียหายของรถดวยสายตา 
ในเวลา 2-3 วันหลังจากเกิดน้ําทวม ลูกคาจะยุงอยูกับการซอมแซมบาน อยาใชเวลามากกับลูกคาเพราะจะเปนการ
รบกวน ทักทายและอธิบายคําเตือนในการจัดการกบัรถอยางสั้นๆ ขออนุญาตลูกคาในการตรวจสอบรถและตรวจเช็ค
สภาพความเสียหายของรถจากสภาพภายนอก

จดหมายแสดงความเห็นอกเห็นใจ (รวมไปถึงขอควรปฏิบัติของลูกคา)
โปรดดูเอกสารแนบ (1)

ของขวัญ เชน ถุงมือ, ผาเช็ดตัว ฯลฯ

คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติงาน

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิค
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ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิคขั้นตอนที่ 1: รับรถที่เกิดความเสียหายจากการจมน้ํา

(1) สัมภาษณลกูคา

(2) การทําสัญลกัษณ

รายการสอบถามหลัก
ไดขับรถไปบนถนนที่ถูกน้ําทวมหรือไม
ลักษณะของบริเวณที่รถจอด (เชน พ้ืนของที่จอดรถลาดเอียงหรอืไม)
รถจอดบนพื้นที่ลาดอยางไร

สอบถามลูกคาวารถจมน้ําอยางไร

สัญลักษณ

ใชเทปติดเพื่อทําสญัลกัษณความสูงของระดับที่จมน้ํา  ใหทําสญัลกัษณในเวลานี้ มิฉะนั้น ทานจะไมสามารถจดจําความสูง
ของน้ําไดในภายหลัง

อยาเพิ่งแนะนําใหลูกคาซอมหรือเปลี่ยนแปลงอะไหลชิ้นใดทันทีในขณะทีลู่กคาแจงเขามา ใหแจงลูกคาวาทาน 
(พนกังานศูนยบริการ) จะไปพบลกูคาเพื่ออธิบายวิธีข้ันตอนการใหบริการหลังจากตรวจเช็คสถานะการจมน้ําที่

ศูนยบริการแลว

การรับรถที่เกิดความเสียหายจากการจมน้ํา
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(3) ปฏิบัติการปองกันภัยคร้ังตอไป

การกัดกรอนทางไฟฟา
(กัลวานิก) คืออะไร?

การหลกีเลี่ยง
การกัดกรอน
ทางไฟฟา

การหลีกเลี่ยง
ความเสียหาย
ที่เกิดจากน้ํา

การปองกันการ
กัดกรอนทางไฟฟา 
(กัลวานิก) และกลิ่น
ไมพึงประสงค

ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

อยาบิดสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง 
ACC หรอื ON

ปรากฏการณที่น้ําทําปฏิกิริยาทางเคมีกับไฟฟาทําให
เกิดการกัดกรอน ทําใหทองแดงของสายไฟและขั้ว
เกิดการสึกกรอน การสึกกรอนอาจนําไปสูการเกิดไฟ
ลุกไหมได เนื่องจากขั้วของอุปกรณตางๆ หลุดออก
จากกันทําใหเกิดการทํางานของชิ้นสวนบกพรอง
หรือความตานทานเพิ่มขึ้น ในขณะที่เสนผานศูนย 
กลางของสายไฟเล็กลง  โดยเฉพาะอยางย่ิง น้ําทะเล
สามารถทําใหเกิดความเสี่ยงสูงของไฟไหมรถได

สถานะของทองแดงที่สึกกรอน
โดยการกัดกรอนแบบกลัวานิก

ไฟไหมเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีไฟฟา
จากน้ําทะเล

ถอดปลั๊กถายออก การเกิดไอน้ําหรือฝาภายในรถ
เนื่องจากน้าํระเหย 

อยาสตารทเครือ่งยนต เนือ่งจากน้ําอาจเขาไปภายในหองเผาไหมและอาจทําใหเกิดความ
เสียหายได

ถอดปลั๊กถายน้าํบนพื้นเพื่อถายน้ําออกใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
การถายน้ําจะชวยปองกันการกัดกรอนแบบกัลวานิกและกําจัดกลิ่นได

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิคขั้นตอนที่ 1: รับรถที่เกิดความเสียหายจากการจมน้ํา

การรับรถที่เกิดความเสียหายจากการจมน้ํา
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(4) ขนยายรถ

(5) จอดรถ

คําเตือนเมือ่ไดรับรถของลูกคา 

ในกรณีท่ีน้ําเขาไปภายในเกียรอัตโนมัติ เกียรธรรมดาหรอืเฟองทาย  ใหเคลื่อนยายรถโดยใชรถยกเพื่อใหลอท่ี
ขับเคลื่อนไมสัมผัสบนพื้นถนน  ซึ่งเปนการปองกันอุปกรณชํารุดและการกระจายของน้ําในเครื่อง 

อันตราย: ถารถไฮบริดถูกลากจูงไปโดยที่ลอรถสัมผัสกับพื้นผิวถนน มอเตอรจะทําหนาท่ีเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา  
ดังนั้น สําหรับรถไฮบริดจะตองขนยายรถโดยไมใหลอท้ัง 4 ลออยูบนพื้นถนน

จอดรถโดยใหสอดคลองกับกฎการจอดรถที่ถูกน้ําทวมซึ่งกําหนดขึ้นโดยสาํนักงานใหญหรอืสาขาของศูนยบริการ 

เก็บกุญแจรถของลูกคา
เมื่อไดรับรถ ขอใหลูกคาถอดพวงกญุแจและอุปกรณอื่นๆ ออกจากกุญแจเพือ่ความสะดวกในการจัดเก็บ

ขอใหลูกคานําสัมภาระทั้งหมดออกจากรถ
ความเสียหายที่เกดิจากน้ําทวมทําใหอาจทําใหพนักงานแยกแยะสิ่งของที่ตองทิ้งไดลําบาก นําสัมภาระทั้งหมดออกจากหองเก็บ
สัมภาระ กลองคอนโซล และชองเกบ็ของ อยางไรก็ตาม เมื่อบานของลูกคาไดรับความเสียหายจากน้ําทวมเชนกัน ลกูคาอาจ
รูสึกไมพอใจที่จะตองนําสัมภาระออกจากรถ ใหพนกังานปฏิบัติตามสถานการณอยางเหมาะสม

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิคขั้นตอนที่ 1: รับรถที่เกิดความเสียหายจากการจมน้ํา

การรับรถที่เกิดความเสียหายจากน้ําทวม
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ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิคขั้นตอนที่ 2: ควบคุมรถที่ไดรับ

(1) จัดระดับความเสียหาย

(2) ลงทะเบียนรถ

ใชเวลาในการตรวจสอบใหแนใจวาระดับถูกตอง การทําสญัลักษณอาจทําอยางคราวๆ ที่จุดรับรถ โดยใหระดับความ
เสียหายจรงิตํ่ากวา เนื่องจากมีเวลาจํากัด 
ในขั้นตอนนี้ ใหระบช้ิุนสวนที่ตองเปลีย่นซึ่งตองใชการตัดสินใจเขาชวย

ปอนขอมลูรถในแบบฟอรมควบคุมรถท่ีเสียหาย ตามกฎที่ตัง้ข้ึนโดยศูนยบริการสํานักงานใหญหรือสาขา 

กําหนดระดับความเสียหายโดยการยืนยันตําแหนงดวยสัญลักษณท่ีติดไวในขณะที่รับรถ

อพัเดทรายการทุกๆ วัน
เพื่อใหการสื่อสารดีข้ึน

อพัเดทรายการทุกวัน 
เพื่อใหการสื่อสารดีข้ึน

ปอนวันรับรถปอนขอมูลที่ไดรับในขณะที่รับรถ

ปอนชือ่ของพนกังานผูรับผิดชอบ 
(พนกังานขาย/บริการ)

ปอนระดับของความเสียหายและชื่อของ
ชิ้นสวนที่ตองเปลี่ยน ที่จําเปนตองใช
การตัดสินใจ

(ในบางครั้งขอมูลอาจไดรับในขณะที่ใหคําแนะนําตอลูกคาหลังจากทําการประเมินราคา)

การรับรถที่เกิดความเสียหายจากการจมน้ํา
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ผูจัดการ
ฝายบริการ

พนักงาน
ขายขั้นตอนที่ 3: นําเสนอวิธีการใหบริการ

อธิบายจุดสําคัญกับลูกคา

ใชวิธีการบริการที่ออกแบบมาเพื่อแนะนําลูกคาหลังจากกลับเขามาในสํานักงาน

ใหคําปรึกษาลูกคาเกี่ยวกับวธีิการบริการสําหรับรถที่ไดรับความเสียหายจากการจมน้ํา
ปฏิบัติกับลกูคาตามสถานการณในขณะนั้น  ลูกคาบางทาน บานและสิ่งของภายในบานรวมไปถึงรถอาจไดรับความเสียหาย
ทําใหแนใจวาไดทําความเขาใจจากลูกคาโดยอธิบาย 4 รายการดานลางโดยใช “ใบราคาอางอิงสําหรบัรถยนตที่จมน้ํา” และ 
“เอกสารชี้แจงลกูคา”

ใชการซอมฉกุเฉินจะสามารถสงมอบรถของลกูคาไดเร็ว
กวาการเปลี่ยนช้ินสวน  อยางไรก็ตาม บางครั้งการซอม
แบบชั่วคราวอาจทําใหพบปญหาตามมา หรอือาจแก 
ปญหาเรื่องกลิ่นไมดีเทาที่ควร

โดยปกติจะไมมีรถสํารองใหใชในกรณีที่รถเกิดการเสียหายจาก
น้ําทวม (เนื่องจากมีจํานวนรถที่เสยีหายมากจึงทําใหจํานวนของ
รถไมเพียงพอ) อยางไรก็ตาม ลูกคาบางทานอาจตองการใชรถ
ทันที  ถาระดับความเสียหายจากการจมน้ําของลูกคาทานนั้นต่ํา 
ใหแนะนําลูกคาในการเลือกใชการซอมแบบชั่วคราว 

(1) รถที่ไดรับความเสียหายจากการจมน้ําจะซอมแซมให
มีสภาพเหมือนเดิมไมได

(2) ไมอยูภายใตการรับประกันของผูผลิต

(3) วิธีการซอมมี 2 วิธี คือ: “เปลี่ยนช้ินสวน” หรือ 
“การซอมแบบชัว่คราว”

(4) การซอมอาจใชเวลานาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะของ
ศูนยบรกิาร 

เอกสารชี้แจงลูกคา เอกสารแนบ (2) -3] ใหอางอิงจากใบราคาอางอิงสาํหรับรถยนตที่จมน้าํ [ เอกสารแนบ (2) -2]

แสดงราคาประเมินการซอมทั้งหมดใหกับลูกคา โดยอางอิงจาก
ระดับความเสียหายจากการจมน้ําและรายการราคาที่เกี่ยวของใน 
“ใบราคาอางอิงสําหรับรถยนตที่จมน้ํา”

ใหคําอธิบายที่เพยีงพอกับลกูคาเกีย่วกับ
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการซอม

ปอนราคาประเมินการซอม
ทั้งหมดใหลูกคาและบริษัท
ประกันของลูกคาทราบ 

ปอนวันที่ในการอธิบาย
ลูกคา 

ปอนวิธีการใหบริการที่ได
แนะนําตอลูกคา 
*วงกลมเลือก “ไมมี ” ถาลูกคา
ตองการรถทันทีโดยท่ีไมมีพรม

ปอนวันที่ของ “การนัด
บริษัทประกัน” และ “วันที่
ของการสั่งอะไหลชิ้นสวน”

การรับรถที่เกิดความเสียหายจากการจมน้ํา

21



การบํารุงรักษาและบริการรถยนตและการเตรียมการสงมอบรถ
ขั้นตอนที่ 4: การบํารุงรักษารถยนต

หลกัการพื้นฐาน

แผนผังการทํางานและระบบการทํางาน

ขอพึงระวังในการทํางาน

ตามปกติแลวตองเปลี่ยนชิ้นสวนที่จมน้ํา
แมวาจะเปลี่ยนชิ้นสวนที่จมน้ําแลว แตก็ไมสามารถรับประกันไดวารถยนตจะทํางานเปนปกติ 
เนื่องจากปรากฏการณแคปปลาร่ี (capillary) จะทําใหรถยนตไมแหงสนิทและไอน้ําจะทาํความ
เสียหายเปนบริเวณมากกวาที่คาดไว

การบริการรถยนตทีจ่มน้ําจะเลือกจาก 2 วธีิการดานลาง ขึ้นอยูกับสภาพและความตองการของลูกคา

การซอมรถยนตท่ีจมน้ําจะตางจากการ
ซอมปกติ ดังนั้นใหระวังรายการที่แสดง 
ทางดานขวา น้ําท่ีทวมจะสกปรกมาก
และมีน้ําเสยีรวมอยูดวยถึงแมวาจะมอง 
ดูวาสะอาด ดังนั้นใหระมัดระวังเรือ่ง
ความสะอาดของทาน

- ลางมอืใหสะอาด
- ลางมอืกอนรบัประทานอาหารเสมอ
- ใหแนใจวาทําความสะอาดแผลและติดพลาสเตอรบนแผล
- อยาเลยีแผล (อาจทําใหปวดทองถึงแมวาจะทําเปนปกติ)
- อยาขยี้ตาดวยมอืท่ีเปอนเปนอันขาด
- เปลี่ยนชุดทํางานหลังจากที่ชุดสกปรกทันที

สามารถทําการซอมแบบพื้นฐานได เพื่อความสะดวกของลูกคา อยางไรก็ตาม ไมสามารถ
รับประกันไดวารถยนตจะทํางานเปนปกติหลังซอมแบบพื้นฐาน

การเปลีย่นช้ินสวน:

มาตรการชั่วคราว:

หนา 23 หนา 27 หนา 28 หนา 32 หนา 32
คูมือนี้อธิบายตัวอยางการซอม (1) – (6) ของ “มาตรการชั่วคราว” สําหรบัรถที่ไดรับความเสียหายระดับ D และ C

ระบบการบริการแตละหนวย มีเจาหนาที่รับผิดชอบขั้นตอนการทํางาน การทํางานแบบทีมเล็กๆ

ถอดชิ้นสวนคอมพิวเตอร
และชิ้นสวนภายใน

ทําความสะอาด

 ซอมชิ้นสวนไฟฟา 

ซอมเครื่องยนต

ซอมขางใตทองรถยนต

ผูจัดการ
ฝายบริการ ชางเทคนิค
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การบํารุงรักษาและบริการรถยนตและการเตรียมการสงมอบรถ
ขั้นตอนที่ 4: การบํารุงรักษารถยนต ผูจัดการ

ฝายบริการ ชางเทคนิค

(1) ตรวจเช็คความเสียหายเนื่องจากการจมน้ํา -1
1. การยืนยันระดับการจมน้ําอกีครั้ง
- ถามีสญัลักษณแสดงระดับน้ํา ซึ่งทําไวเมื่อไดรับรถ ใหใชเปนระดับ
อางอิง

- อาจใชรอยระดับนี้เปนเสนคาดเดาระดับน้ําภายใตสภาวะที่  
คลุมเครือ

2. การถอดขัว้แบตเตอรี่
- กอนถอดและติดตั้งขั้วตอตางๆ ภายในรถ ใหถอดขั้วแบตเตอรี่เสมอ
 เพื่อปองกันปญหาและความบกพรองที่จะเกิดขึ้น

- แมวาจําเปนตองเปดและปดกระจกหนาตางเพื่อการทํางานตอไปนี้ 
 ก็หามตอขั้วแบตเตอรี่เปนอันขาด

3. การตรวจเช็คเสนระดับน้ําภายในรถยนต
- เปดประตูเพื่อตรวจเช็คเสนระดับน้ํา ตรวจเช็คเสนระดับน้ําที่แผง
ภายในที่ไดรับผลกระทบจากน้ําฝนและน้ํานอยทีสุ่ด

- ในกรณีที่ยากที่จะตัดสินเสนระดับน้ํา เนื่องจากไมมีรอยโคลน ให
 ตรวจเช็ครองรอยของน้ําที่แผงประตู, คอนโซล และที่เขี่ยบุหรี่

4. การยืนยันอปุกรณบนพื้นรถยนต
- ตรวจเช็ควารถยนตมีระบบนําทางและแอมปลฟิายเออรเครื่องเสยีง
หรอืไม (บางชิ้นสวนอาจจมน้ําแมน้ําจะทวมที่ระดับ D)

ตัวอยางนี้ใชเพื่อการอางอิง กรุณาจัดทําแผนผังการทํางานที่มีประสิทธิภาพที่ศูนยบริการของทานใหสอดคลองกับ
ระดับความเสียหายที่เกิดจากน้ําทวม สภาพแวดลอมและคําแนะนํา

ตัวอยางของมาตรการชัว่คราวสําหรับรถยนตทีจ่มน้ําระดับ C และ D
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(1) ตรวจเช็คความเสียหายเนื่องจากการจมน้ํา - 2

5. การตรวจเช็คภายในหองสมัภาระ
- พลิกแผนรองพื้นหองเก็บสัมภาระขึ้นเพื่อตรวจเช็ครองรอยของน้ํา
 รอบยางอะไหล

- ตรวจเช็คความเสียหายจากน้ําที่แอมปลิฟายเออรเครื่องเสยีง

6. การตรวจเช็คเข็มขัดนิรภัย
- ถาขั้วตอของเข็มขัดนิรภัยที่มชุีดรั้งกลบัเข็มขัดนิรภัยจมน้ํา ให
เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยใหม

7. การตรวจเช็คจุดเชื่อม (ชุดสายไฟที่พื้น)
- เปดฝาครอบใตแผงหนาปด แลวตรวจเช็คขั้วตอของจุดเชื่อม
ทางดานเบาะคนขับและเบาะผูโดยสาร

เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยเปนอุปกรณความปลอดภัยและไมสามารถ 
ถอดแยกเพื่อตรวจสอบเมื่อจมน้ํา จึงควรเปลี่ยนใหมทั้งชุด

ในกรณีที่ขั้วตอสกปรกเนื่องจากมีสิ่งสกปรกติดอยู สามารถนําขั้วตอ
กลับมาใชไดหลังจากลางทําความสะอาด  อยางไรก็ตาม ถาขั้วตอถูก
กัดกรอน ใหเปลีย่นชุดสายไฟ (อาจใชชุดสายไฟทีซ่อมแซมแลวใน
มาตรการชั่วคราว)

ตัวอยางของขั้วท่ีผุกรอน
สาย +B ในภาพลัดวงจรที่ขั้วและไหม

การบํารุงรักษาและบริการรถยนตและการเตรียมการสงมอบรถ
ขั้นตอนที่ 4: การบํารุงรักษารถยนต

ผูจัดการ
ฝายบริการ ชางเทคนิคตัวอยางของมาตรการชัว่คราวสําหรับรถยนตทีจ่มน้ําระดับ C และ D
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(1) ตรวจเช็คความเสียหายเนื่องจากน้ํา - 3
8. ตรวจเช็คระดับการจมน้ําโดยดูท่ีหมอน้ําและอื่นๆ
- ใหตรวจเช็คระดับที่จมน้ําเนื่องจากรถยนตอาจจมน้ําในขณะที่ตัว
รถเอยีงจากแนวระนาบ ดังที่ไดอธิบายกอนหนา 

9. การตรวจเช็คอัลเทอรเนเตอร (ไดชารท)
- ตรวจเช็คอัลเทอรเนเตอรดวยตาวาถูกน้ําทวมจนมิดหรือไม
- ปลดขั้วตอเพื่อตรวจเช็คความสึกกรอนหรือดูวาน้ําเขาในขั้วหรือไม 

 ถาพบวามีการสกึกรอนภายในขั้ว ใหเปลี่ยนขั้วดวยการเบิกช้ินสวน
ใหมจากศูนยอะไหล เนื่องจากอาจเกิดปญหาไฟไมชารจในขณะขับ
ขี่ได

10. การตรวจเช็คมอเตอรสตารท
- ตรวจเช็ควาขั้ว +B หรือขั้ว 50 สึกกรอนหรือไม
ขอแนะนํา
- ทีร่ะดับน้ําทวม C รถจะจมน้ําเกือบมิด สําหรบัการซอมที่อยูภายใต
การประกันภัยรถยนต มอเตอรสตารทที่เสยีหายควรจะถูกเปลี่ยน
ใหมจากศูนยอะไหล ในกรณีที่ลูกคาตองการซอมรถยนตแบบ
ประหยัด รถจะถูกทําความสะอาดแลวสงมอบใหลูกคาเทานั้น ซึ่ง
มอเตอรสตารทจะถูกเปลีย่นตอเมื่อไดรับความเสียหาย

- ตรวจเช็คเสียงผิดปกติหลังจากซอมรถยนต

ขอแนะนํา
- สามารถตรวจเช็ครอยคราบระดับน้ําโดยดูที่อุปกรณที่เปนสีดํา
- สามารถตรวจเช็ครอยคราบระดับน้ําโดยดูจากแนวเสนที่มีสิ่งสกปรก
หรือฝุนจับอยู

ขอแนะนํา
- เนื่องจากขั้วตอไมไดกันน้ําทั้งหมด ดังนั้นน้ําจะเขาภายในขั้วตอเมื่อ
ขั้วตอจมน้ํา  เมื่อน้ําเขาขั้วตอ ภายในขั้วตอจะไมแหงสนิท ในกรณีที่
ภายในขั้วตอเปยก เปนไปไดสูงวาน้ําจะเขาช้ินสวนภายใน

- ตรวจเช็คการผลิตกระแสไฟฟาและเสยีงผิดปกติหลังการซอมรถยนต

การบํารุงรักษาและบริการรถยนตและการเตรียมการสงมอบรถ
ขั้นตอนที่ 4: การบํารุงรักษารถยนต

ผูจัดการ
ฝายบริการ ชางเทคนิคตัวอยางของมาตรการชัว่คราวสําหรับรถยนตทีจ่มน้ําระดับ C และ D
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(1) ตรวจเช็ความเสียหายเนื่องจากการจมน้ํา - 4

น้ํามันเครื่องหรือ ATF จะมีสีขุนหมนในกรณี
ที่ขับรถยนตหลังจากมีน้ําเขา

14. การตรวจเช็คกรองอากาศ
- ถาไสกรองอากาศเปยกแสดงวา กรองอากาศอาจจมน้ําและเครื่องยนต
อาจไดรับความเสยีหาย ตองแนใจวาไดตรวจเช็คกําลังอัดเพื่อตรวจ 
เช็คความเสียหายของเครื่องยนต 

13. การตรวจเช็คคอมเพรสเซอรเครือ่งปรับอากาศ
- คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศติดตั้งอยูทีส่วนที่ตํ่า ถา
คอมเพรสเซอรสกปรกเนื่องจากฝุนหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ 
คลัตชแมเหล็กอาจเสียหาย

- ตรวจเช็คเสียงผิดปกติหลังจากซอมรถยนต

12. ตรวจเช็คน้ํามันเครื่อง/น้ํามันเกียรอัตโนมัติ (ATF)
- ตรวจสอบวาน้ําเขาหรือไม โดยตรวจเช็คจากปรมิาณและสีของน้ํามัน
ที่แสดงบนกานวัดระดับน้ํามัน ถามีน้ําเขา ใหเปลีย่นถายน้ํามัน

11. ตรวจเช็คสวิตชสตารทเกียรวาง
- ปลดขั้วตอกันน้ํา ถามีน้ําเขา ใหเปลีย่นสวิตชใหมเพราะวาไม
สามารถตรวจเช็คภายในสวิตชได

ขอแนะนํา

การบํารุงรักษาและบริการรถยนตและการเตรียมการสงมอบรถ
ขั้นตอนที่ 4: การบํารุงรักษารถยนต

ผูจัดการ
ฝายบริการ ชางเทคนิคตัวอยางของมาตรการชัว่คราวสําหรับรถยนตทีจ่มน้ําระดับ C และ D
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(2) การถอดชิ้นสวนภายใน

เพื่อปองกันการสูญหาย ใหวางทรัพยสิน
สวนตัวของลูกคาไวในกลองใสในรถยนต  
ไมแนะนําใหใชกลองกระดาษ เนือ่งจาก
กลองอาจเสียหายไดถาวางสิ่งของที่เปยกไว
ขางใน  ใหจัดเตรียมกลองใสเพิ่มเติมไว
ภายในรถในขณะทํางานเพื่อจะไดวางสิ่งของ
ของลกูคาคืนทีเ่ดิมไดอยางงายดาย

อางอิง
ตัวอยางตอไปนีเ้ปนการแยกชิ้นโดยใชถาดที่มี
ชองแบง รถยนตบางรุนจะมีชิ้นสวนภายใน
จํานวนมาก ดงันัน้ เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหชิ้นสวน
ปนกัน ใหแยกสกรูและชิ้นสวนอื่นๆ ตาม
ประเภทของชิ้นสวน และตดิกระดาษกาวทีเ่ขียน
ชื่อชิ้นสวนลงบนถาด นอกจากนี้  เราอาจใชถงุ
เล็กๆ แทนถาดก็ได

1. ปลดปลั๊กอุดตัวถังบนพื้นรถเพื่อใหน้ําไหลออก
- ถอดยางรองทีส่วนลางของรถยนตเพื่อใหน้ําไหลออก

2. ถอดเบาะนั่งและชิ้นสวนภายในอื่นๆ
- ถอดเบาะนั่งและชิ้นสวนภายในอื่นๆ เพื่อใหสามารถลางบริเวณพื้นรถได

ขอแนะนํา (2)

ขอแนะนํา (1)
รวบรวมเบาะนั่งและชิ้นสวนอื่นๆ ที่ถอดออกไวในที่เดียวกันเพือ่ใหหา
ไดงาย ถาสถานที่ทํางานมีขนาดใหญดังภาพ ใหวางชิ้นสวนที่ถอดออก
รวมกันไวใกลๆ รถยนต

ขอแนะนํา (3)
ระบุขอมูลของรถบนชิ้นสวนที่ถอดออกจากรถยนต การทํางานบางครั้ง
อาจตองหยุดชะงักเนือ่งจากตองรอใหชิ้นสวนใหมมาถึง ถามีรถประเภท
เดียวกันอยูในศูนยบริการ มีโอกาสที่เราอาจสลับชิ้นสวนที่คลายคลึงกัน 
ดังนั้น  เพือ่การทํางานที่ดีข้ึน ตรวจสอบใหแนใจวาไดระบุขอมูลบน
ชิ้นสวนทุกชิ้น ถึงแมวาจะทําใหเกิดความยุงยากในการทํางานก็ตาม
ขอแนะนํา (4)

- การประกอบขั้นสุดทายอาจเกิดขึ้น 2 สัปดาหใหหลัง คัดแยกชิ้นสวนขนาด
เลก็เพือ่ใหชางเทคนิคคนอื่นสามารถประกอบไดภายหลัง

- ใหระบุรถยนตคันที่ถอดชิ้นสวนออกหรือเก็บชิ้นสวนที่ถอดออกไวภายใน
ตัวรถยนต

การบํารุงรักษาและบริการรถยนตและการเตรียมการสงมอบรถ
ขั้นตอนที่ 4: การบํารุงรักษารถยนต

ผูจัดการ
ฝายบริการ ชางเทคนิคตัวอยางของมาตรการชัว่คราวสําหรับรถยนตทีจ่มน้ําระดับ C และ D
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(3) การทําความสะอาดและทําชิน้สวนภายในใหแหง - 1

- ชิ้นสวนภายในแผงหนาปดของรถที่
จมน้ําอาจเสียหายจากความชื้น

- เปลี่ยนชิ้นสวนที่ไมสามารถถอดแยกได
ถาจําเปน ดูตามสภาวะการสึกกรอน

- ตรวจเช็คแผนฐานของชิ้นสวนที่สามารถ
ถอดแยกได

1. การทําความสะอาดพื้นรถยนต
- ถอดชิ้นสวนภายในและลางพื้นรถ

2. การทํางานกับแผนเก็บเสียง
- เนื่องจากไมสามารถถอดหรือติดตั้งแผนเก็บเสยีงได จึงปลอยให
แผนเก็บเสียงซบัน้ําโดยไมตองทําความสะอาด

ขอแนะนํา (2)

ขอแนะนํา (1)
- เนือ่งจากแผนเกบ็เสียงอาจไมมีความจําเปน อาจตัดแผนเกบ็เสียงออกได
ดังภาพ (เพราะการเปลี่ยนแผนเก็บเสียงใหม จําเปนจะตองถอดแผง
คอนโซลหนาออกมากอน)

- สามารถซอนพื้นผิวที่มีการตัดออกดวยพรมปูพื้น โดยใชการทากาวปด

3. การทําความสะอาดแผน ECU
- แผนฐาน ECU อาจยังคงใชได แมวาอาจจะมีการสึกกรอนเพียง
เล็กนอย จากการที่ ECU จมน้ําและเสียหาย
ขอแนะนํา
อยางไรก็ตาม เนื่องจากขั้ว +B จะถูกปลดออกในเกอืบทุกกรณี จึง
สามารถนําแผนฐาน ECU ดานบนกลับมาใชใหมไดเพื่อการซอม
แบบประหยัดหรือเปนมาตรการชั่วคราวกอนที่ชิ้นสวนใหมจะมาถึง

ขอแนะนํา
นอกเหนือจากแปรงลางรถแลว แปรงอื่นๆ ที่มีรูปรางแตกตางกันเชน 
แปรงขัดรองเทาและแปรงสีฟน ก็สามารถชวยใหทํางานสะดวกขึ้น

การบํารุงรักษาและบริการรถยนตและการเตรียมการสงมอบรถ
ขั้นตอนที่ 4: การบํารุงรักษารถยนต

ผูจัดการ
ฝายบริการ ชางเทคนิคตัวอยางของมาตรการชัว่คราวสําหรับรถยนตทีจ่มน้ําระดับ C และ D
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(3) การทําความสะอาดและทําชิน้สวนภายในใหแหง - 2
4. การทําความสะอาดขั้วตอ
- แชขั้วตอในแกวที่มีน้ํา แลวทําความสะอาดดวยแปรงสีฟนหรือ
วัสดุอื่นๆ

- ในกรณีที่ขั้วมีการสกึกรอน ใหปลดขั้วออกจากขั้วตอแลวทําความ
สะอาดทีละขั้ว

5. การทําใหข้ัวตอแหง
- แมจะทําความสะอาดแลว ขั้วตางๆ จะยังเปยกเนื่องจากความชื้น
ภายใน ใหเปาขั้วตอสายไฟที่พ้ืนทั้งหมดใหแหงดวยเครื่องเปาลม

6. การทาจาระบีท่ีข้ัวตอ
- ทาจาระบีชนิดใชสําหรบัอปุกรณไฟฟาที่ขั้วของขั้วตอ (ยกเวน
ขั้วตอของ ABS)

อยาปลดขั้วหลายข้ัวออกพรอมกันทีเดียว
ใหปลดขั้วออกทลีะขั้ว

ขอแนะนํา
ถึงแมวาในรถรุนกอนๆ จะสามารถถอดแยกกลองรวมสายไฟได ในรถ
รุนปจจุบันจะไมสามารถถอดแยกกลองรวมสายไฟได ดังนั้น จึงตอง
เปลี่ยนกลองรวมสายไฟถารถจมน้ํา เนื่องจากในกลองรวมสายไฟนั้น
เปนที่ติดตั้งของ ECU ตัวถังหลัก

ขอแนะนํา
ควรถายน้ําที่คอมเพรสเซอรของเครื่องเปาลม หรือเครื่องปมลมเปนประจํา

ขอแนะนํา
- เนือ่งจากผิวของขั้วจะสึกกรอนไดงาย การทาจาระบีจะปองกันการ
สึกกรอน

- ในกรณีที่เปลี่ยนสายไฟชุดใหม ไมจําเปนตองทาจาระบี

การบํารุงรักษาและบริการรถยนตและการเตรียมการสงมอบรถ
ขั้นตอนที่ 4: การบํารุงรักษารถยนต

ผูจัดการ
ฝายบริการ ชางเทคนิคตัวอยางของมาตรการชัว่คราวสําหรับรถยนตทีจ่มน้ําระดับ C และ D
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(3) การทําความสะอาดและทําชิน้สวนภายในใหแหง - 3
7. การทําความสะอาดพรมปูพื้นและอืน่ๆ
- ทําความสะอาดพรมปูพ้ืนและอื่นๆ ดวยหัวฉีดน้ําลางรถแรงดันสูง 
และตองกําจัดกลิ่นออกใหหมด

8. การทําความสะอาดแผงประตู
- ลางดานในของแผงประตูดวยน้ํากอก

9. การเปาลม

เพื่อปองกันการสูญหายของชิ้นสวน
ขนาดเล็ก ใหลางชิ้นสวนเหลานี้ในถัง
เก็บหรืออุปกรณอื่นๆ

ขอแนะนํา

ขอแนะนํา
เพื่อปองกันส่ิงสกปรกกลับมาติดบนพรมปูพื้น ใชตะแกรงที่รองหรือ
อุปกรณอื่นๆ ยกพรมขึ้นจากพื้นในขณะที่ลางพรมปูพื้น

ขอแนะนํา
- การผึ่งพรมปูพื้นหรืออุปกรณอื่นๆ ใหแหงจะตองใชเวลานาน  ดังนั้น
แนะนําวา กอนผึ่งลม ใหดูดน้ําออกดวยเครื่องดูดฝุน

- เพือ่ประหยัดเวลา ใหถอดผาสักหลาดที่ดานหลังของพรมปูพื้นถาจําเปน 
เนื่องจากผาสักหลาดนั้นทําใหแหงไดยาก (การถอดผาสักหลาดออกจะ
ไมทําใหเกิดปญหาในการใชงานแตอยางใด ยกเวนอาจจะมีเสียงรบกวน
เพิ่มขึ้น)

การบํารุงรักษาและบริการรถยนตและการเตรียมการสงมอบรถ
ขั้นตอนที่ 4: การบํารุงรักษารถยนต

ผูจัดการ
ฝายบริการ ชางเทคนิคตัวอยางของมาตรการชัว่คราวสําหรับรถยนตทีจ่มน้ําระดับ C และ D
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(3) การทําความสะอาดและทําชิน้สวนภายในใหแหง - 4
10. การทําใหแหง
- ผ่ึงช้ินสวนภายในใหแหงกลางแดด

1.  เตรียมหองอบเพื่อทําใหช้ินสวนแหงในวันที่ฝนตก อาจเตรียม
หองอบอยางงายได โดยคลุมแผนพลาสติกสีน้ําเงินรอบเต็นทแลว
วางเครื่องเปาลมรอนไวขางใน

3.  เพื่อการใชพ้ืนที่อยางมีประสทิธิภาพ ใหใชราวตากผาและที่หนีบผา 
(ใหญ/เล็ก) ถาจําเปน 

2.  ในกรณีที่ไมมีเต็นท อาจ
ใชพ้ืนที่ทํางานที่มีหลังคา  
อยางไรก็ดี พ้ืนที่ที่มี
หลังคาสูงจะลด
ประสทิธิภาพในการอบ

ระยะเวลาผึ่งแดดประมาณ :  พรมปูพ้ืน: 1 – 2 วัน
:  เบาะ: 2 – 3 วัน

ระวังการเสียรปูของชิ้นสวนเนื่องจากความ
รอนจัด

ตากทุกช้ินสวนใหแหงสนิทเพื่อปองกันความชื้นหรอืกลิ่นใน
ภายหลัง

ขอแนะนํา

ใชหองอบ
ขอแนะนํา

การบํารุงรักษาและบริการรถยนตและการเตรียมการสงมอบรถ
ขั้นตอนที่ 4: การบํารุงรักษารถยนต

ผูจัดการ
ฝายบริการ ชางเทคนิคตัวอยางของมาตรการชัว่คราวสําหรับรถยนตทีจ่มน้ําระดับ C และ D
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เขียนขั้นตอนแลวตรวจดู
เพื่อการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพในที่ทํางาน

(4) ติดตั้งชิ้นสวน

(5) การตรวจเช็คและทําความสะอาดขางใตรถยนต

(6) ตรวจสอบขั้นสุดทายและตรวจเช็คช้ินสวน

การติดตั้งช้ินสวนกลับเขาท่ี
- ติดตั้งช้ินสวนกลับเขาที่เมื่อพรมปูพ้ืนแหง

1. การทําความสะอาดใตทองรถยนต

ลงบันทึกสถานะความกาวหนาของการทํางาน ณ ปจจุบันในใบงาน

- ตรวจดูความเสียหายทีท่อเบรกหรอืทอทางน้ํามัน
เช้ือเพลิงในขณะที่ลางสิง่สกปรกออกดวยน้ํา

- ในกรณีที่น้ําเขาเฟองทาย, ชุดทรานสเฟอรและชุดเกียร
จากทางปลั๊กไลลม ใหเปลีย่นน้ํามัน

2. การทําความสะอาดเบรกหลงัจากถอดแยก
- ลางสิ่งสกปรกออก ตรวจเช็ควัตถุแปลกปลอมที่ติดอยู
ในชิ้นสวนที่เลื่อนไดและหลอล่ืนช้ินสวนของเบรก

- พลิกลูกยางของโบลทสลักเลือ่นและกระบอกเบรก 
หากพบวาสกปรกใหทําความสะอาดและทาจาระบี 

- หลอล่ืนสายเบรกมอืดวย “HI-LOOSEN” หรือน้ํายา
หลอล่ืนอื่นๆ  ยกเวนเสียแตวาสายเบรกมือสึกกรอน
อยางมาก

ในกรณีที่กําลังรอชิ้นสวนใหมจะมาถึง ใหเก็บชิ้นสวนอื่นๆ ภายในรถดัง
แสดงในภาพดานซาย มิฉะนั้นพื้นที่การทํางานที่นอยลงจะมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางาน

ถาลูกคารองขอ อาจสงมอบรถใหลูกคาชั่วคราวไดโดยไมติดตั้งชิ้นสวน
ที่เกี่ยวของกับการทํางานหลักของรถยนต เชน พรมปูพื้นและอื่นๆ เพือ่
รอชิ้นสวนใหมมาถึง 

ขอแนะนํา
ในกรณีที่รถจมน้ําทะเล ลูกปนและสายเบรกมือ อาจสึกกรอน 
และอาจจําเปนตองเปลี่ยนชิ้นสวนเหลานี้

ขอแนะนํา (1)

ขอแนะนํา (2)

ลงบันทึกวันที่ปฏิบัติงาน

การบํารุงรักษาและบริการรถยนตและการเตรียมการสงมอบรถ
ขั้นตอนที่ 4: การบํารุงรักษารถยนต

ผูจัดการ
ฝายบริการ ชางเทคนิคตัวอยางของมาตรการชัว่คราวสําหรับรถยนตทีจ่มน้ําระดับ C และ D
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ขั้นตอนที่ 5: การเตรียมการสงมอบ 

(1) ลงบันทึกในชองหมายเหตุของสมุดการเขารับบริการ
ระบุใหชัดเจนวารถยนตจมน้ํา ในชองหมายเหตุของทั้งสมุดประวัติการเขารับบรกิารและบนตัวรถ

ตัวอยางสมดุประวตัิการเขารับบริการ 
(แบบฟอรมการรับประกันรถในประเทศญีปุ่น) “แผนปายช่ือ” ของรถ

ระบ ุ“รถยนตจมน้ํา/ระดับการจมน้ํา/การบรกิารซอม
บํารุง” ในชอง “อื่นๆ”

เขียนเครื่องหมายบนมุมใดมุมหนึ่งดวยปากกาสีเหลืองเพื่อ
ระบรุะดับการจมน้ํา

ระดับ A ระดับ B

ระดับ D ระดับ C

•ถารถยนตเสียหายทั้งหมด ใหดึงใบรับประกันออกจากรถ (ถารถยนตมีประกันอุบัติเหตุ ใหยืนยันกับบรษิทั ประกันภัย 
กอนดําเนินการใดๆ)

ผูจัดการ
ฝายบริการ ชางเทคนิค

การบํารุงรักษาและบริการรถยนตและการเตรียมการสงมอบรถ
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(2) ออกใบยืนยันการซอมสําหรบัรถยนตที่จมน้ํา
ในกรณีที่ซอมรถยนตที่จมน้ํา ใหออก “ใบยืนยนัการซอมสําหรบัรถยนตที่จมน้ํา” แลวใหลูกคาเซ็นรับรอง 

ช่ือลูกคา
วันที่ออกใบยืนยัน

ช่ือพนักงาน
ผูรับผิดชอบ

วันที่ยืนยันโดยลูกคา 

ช่ือรถ, หมายเลขทะเบยีน 
และหมายเลขตัวถังของ
รถยนตที่จมน้ํา

ตรวจดูใหแนใจวาลูกคาเซ็นช่ือตรงนี้

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการ
สาขา

พนักงาน
ขาย ชางเทคนิคขั้นตอนที่ 5: การเตรียมการสงมอบ 

การบํารุงรักษาและบริการรถยนตและ
การเตรียมการสงมอบรถ
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<เอกสารแนบ>

เครื่องมือสําหรับทํางานกับรถที่ถูกน้ําทวม

เอกสารแนบ (1) จดหมายแสดงความเสียใจ (ฉบับที่ 1) ขั้น 0
การพบปะ 
ใชเมื่อ:

(หนา 16)

เอกสารแนบ (2)-1 จดหมายแสดงความเสียใจ (ฉบับที่ 2)
การปฏิบัติงานกับรถท่ีจมน้ํา ขั้น 3
คําแนะนําวิธีการบํารุงรักษา เอกสารแนบ (2)-2 ใบราคาอางองิ

เอกสารแนบ (2)-3 เอกสารชี้แจงลกูคา
(หนา 21)

การปฏิบัติงานกับรถที่จมน้ํา  ข้ัน 4
คําแนะนําวิธกีารบํารุงรักษา เอกสารแนบ (3) ใบตรวจสอบรถยนตที่จมน้ํา 

เอกสารแนบ (4) การยนืยนัการซอมรถยนตที่เสียหายจากนํ้าทวม การปฏิบัติงานกับรถที่จมน้ํา  ข้ัน 5
การเตรียมการสงมอบ (หนา 33)

กรุณาสงใหศูนยบริการถาจําเปน เอกสารแนบ (5) ใบตรวจเช็คการทํางานกบัรถที่เสียหายจากน้ําทวม 



เรียนทานเจาของรถยนตโตโยตา:

ทางบรษิทัขอแสดงความเสียใจเปนอยางยิ่งสําหรบัลูกคาที่ไดรับความเสียหายจากน้ําทวมและ
เราหวังเปนอยางยิ่งใหทุกอยางจะกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว

หากรถยนตของทานไดรับความเสยีหายจากน้ําทวม กรุณาปฏิบัติตามเอกสาร “ขอควรปฏิบัติสําหรบัลูกคา” ดังนี้

<ขอควรปฏิบัติสําหรับลูกคา>
 ถอดแบตเตอรี่

ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่
* อยาบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง ACC หรอื ON มิฉะนั้นอาจ
 เกิดความเสียหายรุนแรงตามมา

 ถายน้ําออกจากภายในรถแลวลางรถยนต ถาเปนไปได
ถาไมสามารถทีจ่ะถายน้ําออกจากภายในรถหรือลางรถยนต กรุณาระบายอากาศภายในรถโดยการเปดประตูและอืน่ๆ
และโปรดระวังการโจรกรรมที่อาจเกิดกับรถของทานในขั้นตอนนี้

 ถาเครื่องยนตจมน้ํา อยาสตารทเครือ่งยนต
อยาพยายามสตารทเครื่องยนต เพราะวาเครื่องยนตอาจเสียหายจากน้ําที่เขาในเครื่อง

ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงมาตรการชั่วคราวเทานั้น
กรุณาติดตอศูนยบริการ....(ช่ือ) ทนัทีที่ทานสามารถกระทําได

ทางบรษิทั ..XX.... (ช่ือบรษิทั) เตรยีมพรอมที่จะใหบรกิารที่ดีทีส่ดุเพื่อความตองการของทาน

วันที่
XXX (ช่ือบรษิทั)

ขั้วลบของ
แบตเตอรี่

เอกสารแนบ (1)



เรียนทานเจาของรถยนตโตโยตา:

วันที่
XXX (ช่ือบรษิทั)

ขอขอบคุณสําหรบัความไววางใจและการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
เราขอแสดงความเสียใจเปนอยางยิ่งสําหรบัลูกคาที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณน้ําทวม

เรากําลังพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อที่จะซอมรถยนตที่เสียหายจากเหตุการณน้ําทวม อยางไรก็ดี เรากราบ
ขออภัยที่ตอบสนองลาชา เนื่องจาก ความบกพรองของการสือ่สารและความไมสะดวกบางประการ
นอกจากนั้น เราขออภัยสําหรับการปฏิบัติงานที่ไมเต็มประสทิธิภาพของพนักงานของเรา  เนื่องจากการขาด
ประสบการณในสถานการณเชนนี้ ทําใหการตอบสนอง ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นลาชา เนื่องจากศูนยบริการของสํานักงาน
ใหญของเราเกิดปญหาจากน้ําทวมสูงถึง xx เมตร และถึงแมวาเราจะพยายามอยางดีที่สุดแลวที่จะเคลื่อนยายรถยนตของ
ทานเขาศูนยบรกิารของเรา แตเราก็มีอุปสรรคเนื่องจากพื้นที่จอดรถของเรามีไมเพียงพอ

ในขณะนี้ทางศูนยบริการของเราไดกลับเขาสูสภาพปกติแลวและเริ่มทําการซอมรถยนตที่ไดรับความเสียหายจากน้ํา
ทวม โดยเราจะทําการซอมโดยเรยีงลําดับตามความเสียหาย โดยรถยนตที่เสียหายนอยทีสุ่ดจะไดรับการซอมกอนและ
สงคืนลูกคาใหเร็วที่สุด ทําใหเราสามารถจัดสรรพื้นที่จอดรถสําหรบัลูกคาที่รออยูได
เราอยากใหทานทําความเขาใจสาระสําคัญและตรวจสอบเอกสารการสั่งซอมรถโดยดวนที่สุด ตามเอกสารแนบ
“ใบประเมินราคาคาใชจายสําหรบัรถยนตที่เสียหายจากน้ําทวม”

โปรดเขาใจดวยวาการซอมรถยนตที่จมน้ําลึกเกินกวาแผงหนาปดนั้นจะไมสามารถกระทําไดเนื่องจากคาซอมทีส่งูมาก
และอาจเกิดการลัดวงจรขึ้นภายในกลองควบคุมสมองกล (ECU) หากรถยนตจมน้ําลึกเกินกวาดานบนของเบาะนั่ง 
เชนเดียวกับช้ินสวนไฟฟาอื่นๆ เราจะไมสามารถระบุระดับความเสียหายจริงไดจนกวาจะทําการถอดประกอบเพื่อ
ตรวจสอบ

ถาซอมรถยนตดวยวิธีการซอมแบบชั่วคราว อาจเกิดความบกพรองขึ้นในอุปกรณ เชน ระบบ ABS, ระบบ TRC, ระบบ
ถุงลมนิรภัย, ระบบควบคุมความเร็วคงที่ ฯลฯ ซึ่งอาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง  ดังนั้นเราจะสงคืนรถยนตของทาน 
โดยยกเลิกการทาํงานระบบตางๆ ทีก่ลาวขั้นตนออกเปนการชั่วคราวกอน และนัดหมายทานเพื่อนํารถยนตมาเปลี่ยน
ช้ินสวนใหมในภายหลัง (อาจมีคาบริการ)
.
ทางเราตองกราบขออภยัเปนอยางสูงทีร่บกวนทานในขณะที่ทานกําลังจัดการกับความเสียหายที่เกิดจากน้ําทวม
ทายทีสุ่ดนี้เราหวังเปนอยางยิ่งวาทุกอยางจะกลบัคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว

เอกสารแนบ (2)-1



 

ใบราคาอางอิงสําหรับรถยนตที่จมน้ํา 
 
ราคาดานลางนี้เปนราคาประมาณสําหรับรถรุนตัวอยาง โดยอางอิงจากตัวอยางของกรณีท่ีเคยเกิดข้ึน 
โปรดเขาใจดวยวาราคาอางอิงและคาซอมจริงมีความแตกตางกัน 
1. คาซอมภายในรถ  

ราคาคาซอมภายในรถจะแตกตางกันข้ึนอยูกับระดับการจมน้ํา และคาซอมรถเกงขนาดใหญท่ีหรูหราซ่ึงมีเครื่องยนตขนาดใหญ
จะมีความแตกตางอยางมาก เน่ืองจากจําเปนตองซอมหรือเปลี่ยนอุปกรณไฟฟา (คอมพิวเตอร ฯลฯ) เปนจํานวนมากกวา 

* การเปลี่ยนชิ้นสวน.......ช้ินสวนท่ีจมน้ําจะถูกเปลี่ยน (พรมปูพ้ืน, แผนเก็บเสียง และ ECU) 
* การซอมโดยเรงดวน.....ช้ินสวนท่ีเสียหายจะถูกถอดลางทําความสะอาดโดยไมมีการเปลี่ยน (ถุงลมนิรภัย, ABS, ฯลฯ  
 จะถูกเปลี่ยน)  

ระดับ B ระดับ C ระดับ D ระดับการจมน้ํา 
รุนรถ (ความจุ) ราคา 

อะไหล 
คาแรง รวม ราคา 

อะไหล 
คาแรง รวม ราคา 

อะไหล 
คาแรง รวม 

การเปลี่ยน
ช้ินสวน 

         ขนาด  
1500 cc 
 การซอมโดย

เรงดวน 
         

การเปลี่ยน
ช้ินสวน 

         
ขนาด 
2000 cc การซอมโดย

เรงดวน 
         

การเปลี่ยน
ช้ินสวน 

         
ขนาด 
3000 cc การซอมโดย

เรงดวน 
         

การเปลี่ยน
ช้ินสวน 

         รถ
เอนกประสงค 
รถเกงขนาด
ใหญ 

การซอมโดย
เรงดวน 

         
 
2. คาซอมภายในหองเครื่องยนต 

ความเสียหายภายในหองเครื่องยนตอาจแตกตางจากความเสียหายภายในรถยนต 
ตัวอยางเชน เมื่อเครื่องยนตดับเพราะวาน้ําเขาหองเครื่องยนต (หองเผาไหม) ในขณะขับข่ีบนถนนที่มีน้ําทวม ในกรณีที่แยท่ีสุด 
คือ กานสูบจะงอ 
ในกรณีนี้ อาจตองเปลี่ยนเครื่องยนตใหม หรือแมวากานสูบจะไมงอก็ตาม แตอาจเกิดเสียงดังเนื่องจากความเสียหายของลูกปน
ของชิ้นสวน เครื่องยนต เชน อัลเทอรเนเตอร และมอเตอรสตารท ฯลฯ ที่เกิดจากโคลนและสิ่งสกปรก 
และอยางนอยก็จําเปนที่ตองเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง/นํ้ามันหลอลื่น แมจะไมพบปญหาใดๆ ก็ตาม 

 สวนเครื่องยนต 
ช้ินสวนเครื่องยนต (มอเตอร
สตารท, อัลเทอรเนเตอร และ
เครื่องปรับอากาศ) 

ระบบไฟสองสวาง  
เชน ไฟหนา 

นํ้ามันเครื่องและ
นํ้ามันเกียร 
(E/G • A/T) 

รวม 

รถ 1500cc      
รถ 2000 cc       
รถ 3000 cc       
รถเอนกประสงค 
รถเกงขนาดใหญ      

* เปนการยากที่จะประมาณคาซอมสําหรับความเสียหายจากนํ้าทวมไดอยางแมนยํา ควรปรึกษาเรื่องคาใชจายในการซอมกับ   
   ลูกคากอนดําเนินการซอมทุกครั้ง 

 

เอกสารแนบ (2)-2



เอกสารชี้แจงลูกคา
(ขั้นตอนการซอมรถยนตที่เสยีหายจากน้ําทวมและตัวอยางปญหาภายหลังการซอม)
1. ตัวอยางของรถยนตที่เสยีหายจากน้าํทวม
บริเวณที่เสียหายหลัก 2 บริเวณไดแก บริเวณภายในรถยนต และหองเครื่องยนต ถารถยนตถูกลอมรอบดวยน้ําขณะ
เครื่องยนตดับ ระดับความเสียหายภายในหองโดยสารและหองเครื่องยนตจะเทากัน อยางไรก็ตาม ถารถยนตว่ิงผานถนนที่
มีน้ําทวม ระดับความเสียหายของหองเครื่องยนตจะมากกวาภายในหองโดยสาร

2. ขั้นตอนการซอม
คําเตือน!
โดยพื้นฐานแลว จะเปนไปไมไดเลยที่จะซอมรถยนตท่ีเสียหายจากน้ําทวมใหสมบูรณ!
การรับประกันคุณภาพของโตโยตาจะไมครอบคลุมถึงชิ้นสวนที่ถูกน้ําทวมถึงแมวายังอยูในระยะรับประกันก็ตาม 
ปญหาที่ไมคาดคิดหรือกลิ่นอาจเกิดขึ้นไดแมวาจะเปลี่ยนช้ินสวนในสวนที่ถูกน้ําทวมทุกช้ินแลว
เนื่องจากเปนการยากที่จะขจัดน้ําออกใหหมดในการซอม สภาพของสวนที่ถูกน้ําทวมบางสวนอาจเสียหายมากกวาที่เห็นก็
เปนได ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มมากขึ้นถาใชวิธีการซอมแบบชั่วคราว (มาตรการชั่วคราวของการทําความสะอาดและหลอล่ืน)
แทนวิธีการซอมตามมาตรฐานดวยการเปลี่ยนช้ินสวนใหม

(1) ข้ันตอนการซอมภายใน
ถอดชิ้นสวนที่ถูกน้ําทวมท้ังหมดแลวเปลี่ยนชิ้นสวน/ทําความ
สะอาดตามมาตรฐาน สามารถใชวิธีการซอมแบบชัว่คราว
(ทําความสะอาด/หลอล่ืนโดยไมมีการเปลี่ยนชิ้นสวน) ได 
ถาเปนความตองการของลูกคา
ในกรณีที่ทําการซอมแบบชั่วคราว จําเปนจะตองยกเลิกการทํางาน
ของชิ้นสวน ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย (ถุงลมนิรภัย, ABS ฯลฯ 
เปนการชั่วคราว) เพื่อปองกันความบกพรองที่จะเกิดขึ้นในภายหลงั
.

เอกสารแนบ (2)-3

ทําความสะอาดสิง่สกปรกออกจากหองโดยสารการซอมหองเครื่องยนต

การทําความสะอาดชิ้นสวน

ทําความสะอาดภายในหองโดยสาร

สถานะความเสียหายของสวนเข็มขัดนริภัย



 

(2) ขั้นตอนการซอมเคร่ืองยนต 
ถารถยนตว่ิงบนถนนที่มีนํ้าทวม ชิ้นสวนเคร่ืองยนตอาจไดรับความเสียหาย  ทําใหไมสามารถระบุสภาพที่ละเอียดได
จนกวาจะตรวจสอบดวยการถอดประกอบ กรณีท่ีแยท่ีสุดคือ ตองเปลี่ยนเครื่องยนตใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ตัวอยางของปญหาท่ีเกิดข้ึนหลังการซอม 
ปญหาดานลางอาจเกิดขึ้นภายหลังสงคืนรถใหลูกคา 
เปนไปไมไดเลยท่ีจะซอมรถยนตท่ีถูกนํ้าทวมใหสมบูรณ แมวาเราจะทําการซอมอยางดีท่ีสุดแลวก็ตาม  ถาปญหาเกิดขึ้นซ้ํา 
กรุณาแจงใหลูกคานํารถยนตกลับมาที่ศูนยบริการเพื่อทําการซอม 
โปรดระลึกวาลูกคาจะตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดในการซอมที่เกิดขึ้นภายหลัง 
 

อาการ สาเหตุ 
เครื่องยนตสตารทไมติด การเช่ือมตอไมดีเนื่องจากสนิมที่หนาสัมผัสของชุดมอเตอรสตารท 
เครื่องยนตเดินเบาไมเรียบ สนิมในกลอง ECU เคร่ืองยนต 
มีกลิ่นในหองโดยสารในภายหลังจากซอมแซม ทําความสะอาดชิ้นสวนภายในไมดีพอ 
เกิดฝาที่กระจกมาตรวัด ปญหาของชิ้นสวนท่ีไมถูกนํ้าทวมไดรับความชื้น 
เบรกมือติด สนิมที่สายเบรกมือ 
มีเสียงดังมาจากหองเครื่องยนต ความเสียหายของลูกปนเนื่องจากสิ่งสกปรก 
กระจกไฟฟาทํางานเอง น้ําเขาขั้วตอ 

 

ชิ้นสวนประกอบ (มอเตอรสตารท, เครื่องปรับอากาศ, 
อัลเทอรเนเตอร ฯลฯ) ถูกติดตั้งในตําแหนงท่ีตํ่า 

สนิมใน ECU ปญหากลิ่นไมสามารถทําความสะอาดใตคานได

ปญหาเกิดขึ้นในสวนท่ีไมไดถูกน้ําทวม 
เนื่องจากความชื้น (กระจกมาตรวัดเกิดฝา)

ปญหากลิ่นเปนการยากที่จะทําความสะอาด
แผงหนาปดภายในไดอยางสมบูรณ



 

ใบตรวจเช็ครถยนตถูกน้ําทวม 

หมายเลขนัด  รถยนตถูกน้ําทวม 

ช่ือลูกคา  

หมายเลขทะเบียน  

รุนป/รหัส รุนป 

มีประกันภัย มี/ไมมี ซอม/มีทางเลือกอื่นๆ/เลิกใช 

ระดับความเสียหาย ซอมชั่วคราว/ซอมทั้งหมด 

วง
กล

มร
อบ

ชื่อ
ที่ถ

ูกต
อง

 

ระดับการจมน้ํา A B C D 
วันที่รับรถ  
วันซอมเสร็จ  
พนักงานขาย  

ชางเทคนิค  

ตรวจเช็ครายการเมื่อซอมเสร็จ 

ขอแนะนํา  
การทํางาน การสั่งอะไหล การทําความ

สะอาด การทําใหแหง การประกอบ การตรวจสอบ
ขั้นสุดทาย 

 

< วางใบนี้ในรถยนตจนกวาจะซอมเสร็จ > 

 

เอกสารแนบ (3)



 

การยืนยันการซอมรถยนตท่ีเสียหายจากน้ําทวม 
 

เรียน  วันที่ 
 

 XXX (ช่ือบริษัท) 
 

 ผูรับผิดชอบ:  
 

เราไดทําการซอมรถยนตของทานจนเสร็จส้ินแลว เพ่ือใหไมมีปญหาในการขับขี ่
ถึงแมวาเราจะไดทําการซอมอยางเต็มท่ีแลว แตปญหาที่ไมคาดคิดก็อาจเกิดขึ้นได 
ดังนั้น กรุณาทําความเขาใจดวยวาการซอมรถยนตใหมีสภาพดังเดิมนั้นทําไดยาก 

ถาหากเกิดปญหาภายหลังการสงมอบรถ คาซอมแซมหรือคาชิ้นสวนใหม 
ทานอาจจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

 วันที่ 
ถึง:  XXX (ชื่อบริษัท) 
 

ขาพเจายอมรับเง่ือนไขขางตน  (การยืนยันการซอมรถยนตท่ีเสียหายจากน้ําทวม) 

 

รถยนตท่ีเสียหาย 
 

ชื่อรุน: หมายเลขทะเบียน: หมายเลขตัวถัง:  
 

เจาของหรือผูใช (ลายเซ็น)  

 

เอกสารแนบ (4)



ใบตรวจเช็คการทํางานกับรถที่เสียหายจากน้ําทวม 
 

รับผิดชอบโดย  หมาย 
เลข 

รายการ รายละเอียด สํานักงาน
ควบคุม 

พนักงาน
ขาย 

พนักงาน
ตอนรับ ชางเทคนิค 

1 การรับรูระดับความเสียหาย มีการระบุจํานวนรถยนตที่เสียหายและ
ระดับความเสียหายหรือไม 

    

2 การสรางระบบภายใน มีการจัดตั้งระบบการทํางานภายในหรือไม     

3 ความปลอดภัยของที่จอดรถ ที่จอดรถปลอดภัยหรือไม     

4 การจัดหาที่จอดรถ มีการจัดเตรียมที่จอดรถไวหรือไม     

5       

6       

7       

8       

ขั้น
เริ่ม

ตน
 

9       

10 การฝกพนักงาน มีการฝกฝนสําหรับขั้นตอนการซอมหรือ
ปญหาภายหลังการซอมหรือไม 

    

11 การอธิบายใหลูกคาเขาใจ มีคําอธิบายที่เพียงพอเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ซอมหรือปญหาภายหลังการซอมใหลูกคา
ฟงหรือไม 

    

12 การทํางานพื้นฐาน มีระบบการซอม (แผนผังการซอมรถยนต) 
หรือไม 

    

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

ขั้น
กล

าง
 

21       

22 ขั้นตอนการทํางาน มีการอธิบายใหลูกคาฟงหรือไม     

23 ความปลอดภัยและสุขภาพ มีการฝกฝนหรือไม     

24 ความปลอดภัยของสิ่งของที่
กําลังตากใหแหง 

มี 4S สําหรับที่ผ่ึงใหแหงหรือไม     

25 ที่จอดรถ มีการจัดที่จอดสําหรับรถไวหรือไม     

26       

27       

28       

29       

ขั้น
สุด

ทา
ย 

 

30       

 

เอกสารแนบ (5)



จัดทําโดยฝาย Domestic Services Field Operation Division (TMC)
โตโยตา มอเตอร คอรปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุน)

แปลโดยงานฝายบริการทางดานเทคนิค โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย
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