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 TGL-72-12
ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 

 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กว่า เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิต
หรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น 
ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้าน
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน 
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520  และได้รับการ

ตอบสนองจากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศได้มีการ
จัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติ
ออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และ
องค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทํา
หน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 
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 TGL-72-12
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1.  2.  3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ตู้เย็น 

4.  5.  6. สี เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7.  8.  9. เครื่องปรับอากาศ กระดาษ สเปรย์ 

10.  11.  12. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา คอมพิวเตอร์ 

13.  14.  15. เครื่องซักผ้า ฉนวนกันความร้อน ฉนวนยางกันความร้อน 

16.  17.  18. มอเตอร์ ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า บริการซักน้ําและซักแห้ง 

19.  20.  21. แชมพู ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดถ้วยชาม น้ํามันหล่อลื่น 

22.  23.  24. เครื่องเรือนเหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25.  26.  27. สบู่ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28.  29.  30. เครื่องถ่ายเอกสาร สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องเขียน 

31.  32.  33. ตลับหมึก ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34.  35.  36. โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร รถยนต์นั่ง 

37.  38.  39. เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41.  42. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา เครื่องดับเพลิง 

43.  44.  45. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา แผ่นยิปซัม 

46.  47.  48. ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน

49.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ 50.  ปั๊มความร้อน 51.  พัดลม

       ยานพาหนะ

52.  รถจักรยานยนต์ 53.  ยางรถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถยนต์

55.  วัสดุก่อผนัง 56.  พรม 57.  เตาไมโครเวฟ

58.  กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 59.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 60.  เครื่องเรือน (furniture)

61.  แบตเตอรี่รถยนต์ 62.  เครื่องดูดฝุ่น 63.  แบตเตอรี่ทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา

64.  ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู  65.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 66.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น

ชุดบานหน้าต่างพร้อมวงกบ       หลอดฟลูออเรสเซ็นซ์ขั่วคู่

67.  กระจกสําหรับอาคาร  68.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง 69.  วัสดุตกแต่งพื้นประเภทพลาสติก

      : กระจกเปลือกอาคาร 

70.  เครื่องเป่ามือ 71.  พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ 72.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน
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ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ

เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ งที่ เ ป็นทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมา
ใช้ใหม่ (recycle) 

 

การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้

ให้บริการที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพื่อกรอกข้อความ และแนบเอกสารต่างๆ ตามท่ีระบุ
ในข้อกําหนดเพื่อยื่นขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 1,000 บาท 
ต่อรุ่น  หรือแบบ หรือเครื่องหมายการค้า สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  และจัดทําสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ์  เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบตาม
ข้อกําหนดแล้ว  ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้ฉลากเขียวเป็นจํานวนเงินปีละ 5,000 บาท 
ต่อรุ่นหรือแบบ โดยมีวาระการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไม่เกิน 3 ปี  

 

 
 

หากมีขอ้สงสยัเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th
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 TGL-72-12
คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะที ่72 

โครงการฉลากเขียว 
สถานบีริการรถยนต์ (เปลี่ยนถ่ายน้าํมันหล่อลืน่) 

 
ประธานคณะอนุกรรมการ 
นายจุมพล เกยีรติไกรรัตน์      ผู้แทนจากกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรม  
อนุกรรมการ  
นายอลงกรณ์ รัตนชัยดุษฎี     ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 
นายสุตผล  ทองมาก      

นายเกียรติณรงค์ ครูยา     ผู้แทนจากกรมการขนส่ง 
ทางบก 

 
นางสุพิชย์นี สุทรธนาธิวัฒน์     

นางสาวปิยนุช ศรีสมพงษ ์       
นางสาวรุ่งรัตน์ กรเกษม     ผู้แทนจากกรมธุรกิจพลังงาน 

 
นายเจนจบ สขุสุด      

นางสาวมานวิภา กุศล  
นางสาวฐิติรัชช์ เพ็ญตระกูลชัย    ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 

 
ดร.นิธิดา นาคะปรีชา       ผู้แทนจากสถาบันปิโตรเลียม 

แห่งประเทศไทย 
 
นายสยามณัฐ พนัสสรณ ์  

นายสําเริง เรียบทวี      ผู้แทนจากบรษิัท ตรีเพชรอีซูซ ุ
เซลส ์จํากัด 
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อนุกรรมการ (ต่อ)  
นายณัฐวุฒิ ตระการสุข      ผู้แทนจากบรษิัท ฮอนด้า  

ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  
จํากัด 

นายถนัดกิจ อินทรบุญสม    
นางสาวดวงใจ ดํารงสิริชัย      ผู้แทนจากบรษิัท โตโยต้า  

มอเตอร์ ประเทศไทย 
 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน ์      โครงการฉลากเขียว 

นางสาวถนอมลาภ รัชวัตร์     สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



 TGL-72-12
ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรบัสถานีบริการเปลีย่นถ่ายน้ํามันหล่อลื่น  

TGL-72-12 
จัดทําโดย คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที ่72 

โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

สถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น เป็นสถานบริการที่ต้องได้รับการตรวจตราอย่างเข้มงวด 
เนื่องจากประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานีบริการ 
เปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการจัดการ
น้ํามันหล่อลื่นใช้แล้วซึ่งหากมีการจัดการอย่างไม่เหมาะสมจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
น้ํามันหล่อลื่นใช้แล้วนั้นมีส่วนผสมที่เป็นโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ เช่น โครเมียม แคดเมียม สังกะสี 
ตะกั่ว และสารที่เป็นอันตราย ได้แก่ Polycyclic Aromatic :PCA  และ Polychlorinated 
Biphenyls:PCB 

ดังนั้น การจัดทําข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น มุ่งเน้นให้
สถานีบริการมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยโดยรวมได้ 

 
2. ขอบเขต 

สถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะสถานีบริการที่มีกิจกรรมเปลี่ยนถ่าย
น้ํามันหล่อลื่นสําหรับยานยนต์ทางบก ทั้งนี้ไม่รวมสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีบริการเปลี่ยน
ถ่ายน้ํามันหล่อลื่นด้วย 
 

3. บทนิยาม  

น้ํามันหล่อลื่นใช้แล้ว หมายถึง น้ํามันเครื่องและน้ํามันเกียร์ ที่เปลี่ยนถ่ายออกจากยานยนต์ทางบก 

ยานยนต์ทางบก หมายถึง รถที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522 

น้ํามันเครื่อง หมายถึง น้ํามันสําหรับหล่อลืน่เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายในทั้งเครื่องยนต์ชนิดจุด
ระเบิดด้วยประกายไฟ และเครื่องยนต์ชนิดที่จุดระเบิดด้วยการอัด 

น้ํามันเกียร์ หมายถึง น้ํามันที่ใช้สําหรับหลอ่ลื่นชุดเฟืองที่ใช้ในยานยนต์1

                                        
1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ํามันเกียร์ยานยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 976 
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4. ข้อกําหนดทั่วไป  

4.1 ผลิตภัณฑ์น้ํามันเครื่องต้องได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน ตามประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน เรื่องกําหนดลักษณะและคุณภาพน้ํามันหล่อลื่น พ.ศ. 2554 หรือ ที่มีการประกาศใช้ 

วิธีการตรวจประเมิน 
หัวข้อตามข้อกําหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 

1. ผู้ ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการให้
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของ
น้ํามันเครื่องจากกรมธุรกิจพลังงาน 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

   

 

4.2 ผลิตภัณฑ์น้ํามันเกียร์ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ํามันเกียร ์   
ยานยนต์มาตรฐานเลขที่ มอก. 976  หรือ ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์คุณลักษณะทีต้่องการ
ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ํามันเกียร์ยานยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 
976 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ เช่น 
American Petroleum Institute (API), Association of European Automotive 
Manufacturers (ACEA), Japan Automobile Standard Organization (JASO) หรือ 
มาตรฐานเฉพาะของผู้ผลิตเครื่องยนต์แต่ละชนิด เช่น Original Equipment Manufacturer 
(OEM)  

 

วิธีการตรวจประเมิน 
หัวข้อตามข้อกําหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 

1. ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ํามันเกียร์ยานยนต์ มาตรฐาน
เลขที่มอก .  976 หรือ ผลการทดสอบตามเกณฑ์
คุณลั กษณะที่ ต้ อ ง ก า รที่ กํ า หนด ในมาต ร ฐ าน
อุตสาหกรรมน้ํามันเกียร์ยานยนต์ มาตรฐานเลขที่มอก. 
976 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

   

 

4.3 ในการจัดต้ังสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น และการกําจัดของเสียที่เกิดขึ้น ต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน  
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วิธีการตรวจประเมิน

หัวข้อตามข้อกําหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 

1. ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อได้ว่าการจัดต้ังสถานี
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น และการกําจัดของ
เสียเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 
เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

   

 

4.4 มีการดําเนินการด้านความปลอดภัยหรือมาตรการกํากับดูแลที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของ
กฎหมาย   

วิธีการตรวจประเมิน
หัวข้อตามข้อกําหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  ผู้ ย่ืนคํ าขอต้องแสดงหลักฐานที่ เชื่ อ ได้ ว่ า มีการ
ดํา เนินการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของกฎหมาย  

ตรวจสอบ
เอกสาร 

   

2.  ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีมาตรการ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีน้ํามันรั่วไหลและไฟไหม้  

ตรวจสอบ
เอกสาร 

   

3.  ผู้ ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานที่ เชื่อได้ว่ามีการฝึก
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีไฟไหม้อย่างน้อยปีละ
ครั้ง 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

   

 
 
5. ข้อกําหนดพิเศษ  

5.1  การเก็บรักษาน้ํามันหล่อลื่น  

5.1.1  มีวิธีการตรวจและขั้นตอนตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ํามันหล่อลื่น เพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของน้ํามันหล่อลื่น  

5.1.2  มีมาตรการการจัดการที่ปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดการหก
รั่วไหลของน้ํามันหล่อลื่น  
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วิธีการตรวจประเมิน

หัวข้อตามข้อกําหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 

5.1 การเก็บรักษาน้ํามันหล่อลื่น 

1) ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีวิธีการและ
ขั้นตอนตรวจสอบบรรจุภัณฑ์น้ํามันหล่อลื่น 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

   

2)  ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีมาตรการ
การจั ดการที่ ปลอดภัย  และไม่ มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดการหกรั่วไหลของน้ํามันหล่อลื่น 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

   

 
 

5.2  การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น 

5.2.1  มีขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่นที่เหมาะสม 

5.2.2  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

5.2.3   ในบริเวณที่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่นต้องมีแสงสว่างเพียงพอ  

5.2.4   ต้องมีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือกันน้ํามัน ในขณะเปลี่ยน
ถ่ายน้ํามันหล่อลื่น 

5.2.5   ต้องมีการแยกเก็บภาชนะที่ใช้เติมหรือที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม   

5.2.6   ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อลดการหกรั่วไหลของน้ํามันหล่อลื่นขณะเติม เช่น กรวย
ขนาดต่างๆ ถาดรองรับป้องกันการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม 

5.2.7   กรณีน้ํามันหล่อลื่นหกรั่วไหล ต้องมีมาตรการการจัดการที่เหมาะสม  

5.2.8   มีมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายห้ามก่อประกายไฟ ณ 
บริเวณการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น 
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วิธีการตรวจประเมิน

หัวข้อตามข้อกําหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 

5.2 การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น 

1)  ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีขั้นตอนและ
วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่นที่เหมาะสม 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

   

2)  ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเจ้าหน้าท่ีผู้
ปฏิบัติการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เช่น on the job 
training 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

   

3)  ในบริเวณที่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่นต้องมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ตรวจพินิจ    

4)  ต้องมีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุง
มือกันน้ํามัน ในขณะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น 

ตรวจพินิจ    

5) ต้องมีการแยกเก็บภาชนะที่ใช้เติมหรือที่ใช้แล้วอย่าง
เหมาะสม   

ตรวจพินิจ    

6) ต้องมีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมเพื่อลดการหกรั่วไหลของ
น้ํามันหล่อลื่นขณะเติม เช่น กรวยขนาดต่างๆ ถาด
รองรับป้องกันการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ตรวจพินิจ    

7)  กรณีน้ํามันหล่อลื่นหกรั่วไหล ต้องมีมาตรการการ
จัดการที่เหมาะสม 

ตรวจสอบ
เอกสารและ
ตรวจพินิจ 

   

8)  มีมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น  ป้ายห้ามสูบบุหรี่ 
ป้ายห้ามก่อประกายไฟ ณ บริเวณการเปลี่ยนถ่าย
น้ํามันหล่อลื่น 

ตรวจพินิจ    

 
 
5.3 การจัดเก็บนํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเพื่อการรอกําจัด 

5.3.1  ต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บน้ํามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม  

5.3.2  ต้องมีขั้นตอนและวิธีการการจัดเก็บน้ํามันหล่อลื่นใช้แล้วอย่างเหมาะสม  

5.3.3  มีมาตรการจัดการที่เหมาะสมและปลอดภัย เมื่อมีการหกรั่วไหลของน้ํามันหล่อลื่นใช้
แล้ว  

5.3.4  มีการอบรมหรือให้ความรู้พนักงานให้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
จากสถานประกอบการ และแนวทางการดําเนินการป้องกันผลกระทบหากเกิดการหก
รั่วไหลน้ํามันหล่อลื่นใช้แล้ว  
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5.3.5 การครอบครองน้ํามันหล่อลื่นใช้แล้วต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2548 หรือ ที่มีการประกาศใช้ 

วิธีการตรวจประเมิน
หัวข้อตามข้อกําหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 

5.3 การจัดเก็บน้ํามันหล่อลื่นใช้แล้วเพ่ือการรอกําจัด 

1.  ต้องมีพื้นท่ีในการจัดเก็บน้ํามันหล่อลื่นท่ีใช้แล้วอย่าง
เหมาะสม 

ตรวจพินิจ    

2.    ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานว่าต้องมีขั้นตอนและ
วิธีการการจัด เก็บน้ํ า มันหล่อลื่ น ใช้แล้ วอ ย่าง
เหมาะสม  

เอกสาร    

3.    ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานว่ามีมาตรการจัดการที่
เหมาะสมและปลอดภัย เม่ือมีการหกรั่วไหลของ
น้ํามันหล่อลื่นใช้แล้ว 

เอกสาร    

4.    ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานว่ามีการอบรมหรือให้
ความรู้พนักงานให้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากสถานประกอบการ และแนวทาง
การดําเนินการป้องกันผลกระทบหากเกิดการหก
รั่วไหลน้ํามันหล่อลื่นใช้แล้ว 

เอกสาร    

5.    ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือ ท่ีมี
การประกาศใช้ 

เอกสาร    

 
 

5.4 การจัดการสิ่งแวดล้อม   
5.4.1   มีรางหรือท่อระบายน้ํารอบสถานที่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น ที่เชื่อมต่อไปยังระบบ

บําบัดน้ําเสีย 
5.4.2   มีที่รองรับขยะมูลฝอยแยกเป็นอย่างน้อย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล 

และขยะอันตรายที่มีความจุเพียงพอ 
5.4.3   มีป้ายบ่งช้ีประเภทของขยะมูลฝอย ที่ต้องทิ้งในที่รองรับแต่ละประเภท 
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5.4.4  กําหนดมาตรฐานน้ําทิ้งที่ระบายจากสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่นดังนี้  

พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5-9.0 

2. ซีโอดี (COD) ≤ 120 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3. ของแข็งสารแขวนลอย (SS) ≤ 50  มิลลิกรัมต่อลิตร 

4. น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) ≤ 5  มิลลิกรัมต่อลิตร 

5. โลหะหนักมีค่าดังนี้   

 สังกะสี ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 แคดเมียม ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (+6) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 โครเมียม (+3) ไม่เกิน 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ทองแดง ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ตะกั่ว ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 นิกเกิล ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 แมงกานีส ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ที่มา :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2539 เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน 

 

วิธีการตรวจประเมิน
หัวข้อตามข้อกําหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 

5.4 การจัดการสิ่งแวดล้อม 

1.   มีรางหรือท่อระบายน้ํารอบสถานที่ เปลี่ยนถ่าย
น้ํามันหล่อลื่น ท่ีเชื่อมต่อไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย 

ตรวจพินิจ    

2.    มีท่ีรองรับขยะมูลฝอยแยกเป็นอย่างน้อย 3 ประเภท 
ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายที่มี
ความจุเพียงพอ 

ตรวจพินิจ    

3.    มีป้ายบ่งชี้ประเภทของขยะมูลฝอย ท่ีต้องทิ้งในที่
รองรับแต่ละประเภท 

ตรวจพินิจ    

4.    ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการ
ควบคุมคุณภาพน้ําท้ิงท่ีระบายจากสถานีบริการ
เปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ดังต่อไปนี้  

    

1) ความเป็นกรดและด่าง (pH)     5.5-9.0 ตรวจสอบ
เอกสาร 

   

2) ซีโอดี (COD) ≤ 120 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจสอบ
เอกสาร 
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หัวข้อตามข้อกําหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 

3) ของแข็งสารแขวนลอย (SS) ≤ 50 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

   

4) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) ≤ 0.5  
มิลลิกรัมต่อลิตร 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

   

5) โลหะหนัก  

 สังกะสี 
 แคดเมียม 

 โครเมียม(+6) 

 โครเมียม(+3) 

 ทองแดง 

 ตะกั่ว 
 นิกเกิล 

 แมงกานีส 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

   

 

5.5 อาคารที่พักของผู้มาใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น  

5.5.1 ต้องมีพื้นที่รองรับผู้มาใช้บริการที่เหมาะสม 

5.5.2 ต้องจัดให้มีห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย ดังนี้  

1) มีป้ายบอกทางไปห้องสุขา 

2) มีการแยกห้องสุขาชาย/หญิง และมีป้ายบอกชัดเจน 

3) มีห้องส้วมที่สะอาด 

4) มีการระบายอากาศ ไม่มีกลิ่นน่ารังเกียจ 

5) มีสุขภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้  

6) มีสุขภัณฑ์ที่ไม่ชํารุดแตกหัก  

7) มีสุขภัณฑ์ที่สะอาด 

8) มีน้ําใช้ในห้องสุขาเพียงพอ 

9) มีระบบแสงสว่างในห้องสุขาและใช้งานได้  
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วิธีการตรวจประเมิน

หัวข้อตามข้อกําหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 

5.5 อาคารที่พักของผู้มาใช้บริการเปลี่ยนถ่าย
น้ํามันหล่อลื่น 

    

1 ต้องมีพื้นที่รองรับผู้มาใช้บริการที่เหมาะสมเพียงพอ ตรวจพินิจ    

2. ต้องจัดให้มีห้องสุขาที่ต้องถูกสุขอนามัย ดังนี้     

1) มีป้ายบอกทางไปห้องสุขา ตรวจพินิจ    

2) มีป้ายบอกแยกห้องสุขาชาย/หญิง ตรวจพินิจ    

3) มีห้องส้วมท่ีสะอาด ตรวจพินิจ    

4) มีการระบายอากาศ ไม่มีกลิ่นน่ารังเกียจ ตรวจพินิจ    

5) มีสุขภัณฑ์ท่ีใช้งานได้  ตรวจพินิจ    

6) มีสุขภัณฑ์ท่ีไม่ชํารุดแตกหัก  ตรวจพินิจ    

7) มีสุขภัณฑ์ท่ีสะอาด ตรวจพินิจ    

8) มีน้ําใช้ในห้องสุขาเพียงพอ ตรวจพินิจ    

9) มีระบบแสงสว่างในห้องสุขาและใช้งานได้  ตรวจพินิจ    

 

หมายเหตุ : กรณีย่ืนผลการทดสอบ  
1) การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

• ห้องปฏิบัติการของราชการ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐ หรือ 
• ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ

ตามมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุ ตสาหกรรม   ข้อกํ าหนด  ทั่ ว ไป ว่า ด้วย
ความสามารถของห้องปฏิบัติทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  
มาตรฐานเลขที่ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) 

2) ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่วันที่หน่วยทดสอบออกรายงานผล
ถึงวันที่ย่ืนขอฉลากเขียว 

 

7. ประเด็นในการพิจารณาในการทบทวนข้อกําหนดครั้งต่อไป 

1) มาตรการในการประหยัดพลังงานในสถานีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น 

2) การดูแลรักษาถังเก็บนํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้วใต้ดิน 
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ภาคผนวก 1 

 
1. สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
 

ผู้ผลิต/ผู้จัดจําหน่าย
ย่ืนใบสมัครต่อฝ่ายเลขานุการโครงการฉลากเขียว

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานตามข้อกําหนดฉลากเขียว

ตรวจประเมินสถานประกอบการ

ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิค

ร้องขอไปยังผู้ยื่นสมัคร

ผ่านเกณฑ์ ต้องการเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม

พิธีลงนาม

ชําระค่าธรรมเนียม และจัดทําสัญญา

ต่อสัญญาทุกๆ 1-2 ปี
จนครบ 3 ปี

สัญญา 3 ปี

เริ่มกระบวนการขอรับการรับรองฉลากเขียว
ท้ังหมดใหม่อีกคร้ังเมื่อครบ 3 ปี

ตรวจเฝ้าระวังอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

ได้รับการรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001
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2. ตารางผลกระทบของสถานีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่นต่อสิ่งแวดล้อม  

เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น (Life Cycle 
Consideration) สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ ดังต่อไปนี้ 1) ขณะขนส่ง 2) ขณะเก็บรักษา
น้ํามันหล่อลื่น 3) ขณะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น 4) หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น   

วัฏจักรของสถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อลื่นต่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม 

(environmental aspects) ขณะขนส่ง ขณะเก็บรักษา

น้ํามันหล่อลื่น 

ขณะเปลี่ยนถ่าย

น้ํามันหล่อลื่น 

หลังการเปลี่ยนถ่าย

น้ํามันหล่อลื่น 

การใช้ทรัพยากร (resource use) 

เช่น พลังงาน น้ํา วัตถุดิบ 

 

× 

 

× 

 
4

 

× 

การเกิดวัตถุมีพิษ (hazardous substance) 1 3 5 7

การปล่อยมลสารไปสู่ 

(emission/release of pollutant into) 

- อากาศ 2 3   5

 

 
9

- น้ํา × 3 7 8

- ดิน × 3 7 9

ขยะมูลฝอย/ของเสยี (waste) × × × 6,10,11

ผลกระทบอ่ืนๆ (other impacts) 

- เสียง × × × × 

- กล่ิน × × × × 

ความเหมาะสมสําหรับการใช้ (fitness for use)   **  

ความปลอดภัย (safety)  * *  

หมายเหตุ    มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด 

       มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด 

       ไม่มีผลกระทบ หรือ มีผลกระทบน้อยมาก  

*      มีข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

**     มีข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

1. น้ํามันหกรั่วไหลจากอุบัติเหตุการขนส่ง 

2. มลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง  

3. น้ํามันหล่อลื่นเกิดการร่ัวไหล ซึ่งมีสารอันตรายปนเปื้อนออก เช่น PCA PCB และสารโลหะหนัก 

4. พลังงานไฟฟ้า 

5. น้ํามันหล่อลื่นมีการระเหยออก ซึ่งมีสารอันตรายปนเปื้อนออก เช่น PCA PCB 

6. บรรจุภัณฑ์  

7. น้ํามันหล่อลื่นใช้แล้ว 

8. น้ําเสียที่เกิดจากการทําความสะอาด 

9. อุบัติเหตุจากการร่ัวไหลของถังน้ํามันใต้ดินที่เก็บน้ํามันหล่อลื่นใช้แล้วเพื่อรอการกําจัด 

10. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ํามันหล่อลื่น 

11. ไส้กรองน้ํามัน เศษผ้า เศษขี้เลื่อย  
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1. ขณะขนส่ง 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการขนส่ง ได้แก่ ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งมีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
และปล่อยไอน้ํามัน ควันรถ ไปสู่อากาศ  รวมถึงมลพิษทางเสียงที่ เกิดจากยานพาหนะ  
นอกจากนั้นยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์จากการเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการขนส่ง 

 
2. ขณะเก็บรกัษาน้ํามนัหลอ่ลื่น  
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บรักษาน้ํามันหล่อลื่น ได้แก่ การที่ถังเก็บ
น้ํามันหล่อลื่นในสถานีบริการเกิดการรั่วไหลและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งที่ระเหยสู่อากาศในรูป
ของไอน้ํามันเชื้อเพิง และรั่วไหลสู่ ดินและน้ํา ทําให้ เกิดการปนเปื้อนของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะเมื่อน้ํามันหล่อลื่นซึมลงดินผ่านไปสู่น้ําใต้ดิน จะทําให้น้ํามีกลิ่นเหม็นไม่
เหมาะแก่การบริโภคและใช้สอย และสารไฮโดรคาร์บอนสามารถสะสมในห่วงโซ่อาหารได้ ดังนั้น 
บริเวณที่เก็บน้ํามันหล่อลื่นจะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และต้องมีฝาปิดอย่างปลอดภัยและ
ต้องได้รับการตรวจเช็คตามระยะเวลา 

 
3. ขณะเปลี่ยนถ่ายน้าํมันหล่อลืน่  
 

ในระหว่างการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น จะมีการระเหยของสารไฮโดรคาร์บอนที่มีมวล
โมเลกุลตํ่าซึ่งเมื่อเกิดปฏิกิริยากับสารประกอบอื่นๆในบรรยากาศ อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อ
เยื่อบุทางเดินหายใจ รวมถึงกรณีที่น้ํามันหล่อลื่นหกในระหว่างการเปลี่ยนถ่าย เมื่อมีการ 
ชะล้างทําความสะอาดสถานีบริการนํ้ามันหล่อลื่น น้ํามันก็จะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมทําให้เกิดการ
ตกค้างของสารไฮโดรคาร์บอนในดินและ/หรือน้ํา  นอกจากนั้นยังมีการเกิดก๊าซโอโซนใน
บรรยากาศชั้นล่าง (ground-level ozone) จากปฏิกิริยาในอากาศระหว่างก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งก๊าซโอโซนนี้จะก่อให้เกิด
ความระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและนัยน์ตา รวมถึงเป็นสาเหตุของการเกิดอาการไอ โรค
หอบหืด และโรคปอดบวมด้วย ก๊าซโอโซนที่เกิดขึ้นสามารถทําปฏิกิริยากับสารมลพิษอื่นๆใน
อากาศ  
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4. หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ํามนัหล่อลื่น 
 

หลังการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันหล่อลื่นซึ่งก่อให้เกิดของเสียอันตรายจากน้ํามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจําพวก
โลหะหนัก เช่น โครเมียม (Cr)  แคดเมียม (Cd)  ตะกั่ว (Pb)  สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu) ซึ่ง
สารเหล่านี้เป็นอันตรายต่อห่วงโซ่อาหาร  การทิ้งหลังใช้งานของน้ํามันหล่อลื่นจะทําให้สิ่งมีชีวิต
ได้รับอันตรายจากสารพอลิไซคลิกแอโรแมติก  (Poly Cyclic Aromatic: PCA) ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบใน mineral oil สารเหล่านี้เป็นสารก่อมะเร็ง เมื่อร่างกายได้รับในปริมาณมากอาจ
เป็นสาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งได้ และเมื่อเก็บหรือทิ้งน้ํามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและภาชนะบรรจุ
อย่างไม่ถูกวิธี เกิดการรั่วไหลลงดิน จะทําให้สมบัติของดินเปลี่ยนไปทั้งทางเคมี ชีวภาพ และ
กายภาพ และหากซึมลงสู่ช้ันน้ําใต้ดิน จะทําให้น้ํามีกลิ่นเหม็น 

 
3. แบบฟอร์มของกรมธุรกิจพลังงาน http://www.doeb.go.th/v3/download/dl_allow.php  
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เอกสารอา้งอิง 

 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ํามันเกียร์ยานยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก.976-2551 สํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน 
3. คู่มือการขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ ด้านการใช้งานของนํ้ามันหล่อลื่น( สําหรับ

ผู้ประกอบการ ) กลุ่มพัฒนามาตรฐานนํ้ามันหล่อลื่น สํานักคุณภาพนํ้ามันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจ
พลังงาน ตุลาคม 2552 

4. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
5. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกําหนดลักษณะและคุณภาพน้ํามันหล่อลื่น พ.ศ. 2554 
6. ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (TGL-28-R1-04) โครงการฉลากเขียว 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
7. โครงการอู่สีเขียว คลินิกไอเสียมาตรฐาน สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ  
8. (ร่าง)เกณฑ์ข้อกําหนดสําหรับสถานีบริการรถยนต์ (เปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น)ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ฝ่ายควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ  
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