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ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) 
 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อ

นํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์

นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย
จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้อง
แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว 
ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของ
ประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนองจาก

ผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for 
Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และได้รับ
ความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
และองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 
• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อ

ผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 
• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทาง

สิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด 
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 11. ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เครื่องซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม 21. น้ํามันหล่อลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28. เครื่องถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เครื่องโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เครื่องรับโทรทัศน์ 38. เครื่องพิมพ์ 39. เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 
และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 
       และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา 

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. เครื่องล้างจาน 47. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48. ซีเมนต์บอร์ด 

49.  กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง 50.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ
ยานพาหนะ 

51.  ปั๊มความร้อน 

52.  พัดลม 53.  รถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถจักรยานยนต์ 

55.  ยางรถยนต์ 56.  วัสดุก่อผนัง 57.  พรม 

58.  เตาไมโครเวฟ 59.  กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 60.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

61.  เฟอร์นิเจอร์ 62.  แบตเตอรี่รถยนต์ 63. เครื่องดูดฝุ่น 

64.  แบตเตอรี่ทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 
     หน้าต่างพร้อมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู ่

67.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืน 68. กระจกสําหรับอาคาร: กระจกเปลือกอาคาร 69.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง 

70.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทพลาสติก 71. เครื่องเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ 

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก 

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียม 
     เหลว 

77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 
     แท่นประทับตรา 

78. กาว 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (ตอ่) 

79. บริการส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เครื่องฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เครื่องเป่าผม 86. รองเท้า 87. ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. เครื่องฟอกอากาศ 92. เครื่องปิ้งขนมปัง 93. ครีมนวดผม 

94. เครื่องสูบน้ํา 95. เครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้า 96. นาฬิกา 

97. เครื่องประจุแบตเตอรี่สําหรับอุปกรณ์ 
     อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

98. เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบถังคว่ํา 99. รถตู้โดยสาร 

100 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 101 ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องหนัง 102 ผ้าเบรกสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต

103 สถานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ 104 ท่อพีวีซีแข็งสําหรับน้ําด่ืม 105 บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

106 บรรจุภัณฑ์พลาสติก 107 ระบบกําลังไฟฟ้าต่อเนื่อง  

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 

ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความเสียหายของ
สิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการผลิต การ
ขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) 

 
การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 

การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผูจ้ัดจําหน่าย หรือผู้ให้บริการที่
ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้ฉลากเขียวสามารถดู
รายละเอียดได้จากคู่มือแนะนาํโครงการฉลากเขียว หรือ ทีเ่ว็บไซต์
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

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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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 28 
โครงการฉลากเขียว 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
ประธานอนุกรรมการ 
นายอดิศักด์ิ  ทองไข่มุกต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    
อนุกรรมการ 
นายสุรจิตร วันแพ ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
       
นางสาวกานดา โกมลวัฒนชัย ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

     
นายฐนันดร์ มฤคทัต ผู้แทนจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 

นางสาวสาวเดือน ทาวะรมย์  
  
นายนิพนธุ์ อ้นแฉ่ง ผู้แทนจากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

 
ดร.ศิราณี ศรีใส ผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายวรพจน์ กนกกัณฑรพงษ์  
 

ดร.กําไล เลาหัฒนาเลิศ ผู้แทนจากคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผศ. เบ็ญจรกั วายุภาพ  
 

นายจักรชัย ต้ังปรัชญากูล ผู้แทนจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

นายมาโนช วิชิตวาสุเทพ ผู้แทนจากบรษิัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

นายยุทธนา สุวรรณเวช  
 
นางสาวสายนที จําปีรัตน์ ผู้แทนจากบรษิัท ปตท จํากัด (มหาชน) 

นายเอกภัทร์ มหาสุรชัยกุล  
 
นายพิชิต สิริเกรียงไกร ผู้แทนจากบรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด 

นายสุรพงษ์ แซ่จิว  
 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
ดร. กัญญาณ ีแสงเกียรติยุทธ  โครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย 

 นางสาวสุพฤกษา ยาพรม  
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรบัสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลงิ 
 (Gas stations) 
(TGL-28-R3-15) 

จัดทําโดย 
คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะที่ 28 

โครงการฉลากเขียว 
 
1. เหตุผล 
 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นสถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน ซึ่งในปัจจุบัน
ธุรกิจสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงได้เติบโตขึ้นมากเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงนอกจากจะเป็นสถานที่จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงแล้ว ยังมีกิจกรรมการบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น 
การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น อาคารบริการ ร้านอาหาร ห้องสุขา ตลอดจนเป็นสถานที่เพื่อพักผ่อนใน
ระหว่างการเดินทาง ทั้งที่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิง คุณภาพของการบริการ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็น
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
 
ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่จะได้รับฉลากเขียว ต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการกําจัดของเสียและน้ําเสียที่ถูก
สุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยลดสารมลพิษที่ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมและมีผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของ
ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  
 

2. ขอบเขต 
 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก และ
ประเภท ข ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งกิจกรรมการบริการเปลี่ยนถ่าย
น้ํามันหล่อลื่น อาคารบริการ และกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

3. บทนิยาม 
 

3.1 กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ได้แก่ กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะ
ประกอบการได้1 ประกอบด้วยกิจการ 23 ประเภท ตามกฎกระทรวงพลังงาน2 เช่น สถานี
บริการน้ํามันประเภท ก สถานีบริการน้ํามันประเภท ข เป็นต้น 

                                                 
1 พระราชบัญญัติควบคมุน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
2 กฎกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนยีมเก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 
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3.2 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ก2 ได้แก่ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่
ยานพาหนะทางบก  ซึ่งต้ังอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวงถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคล  ซึ่งมี
ขนาดความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดและเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิงใต้พ้ืนดิน  

3.3 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ข2 ได้แก่ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงให้บริการแก่
ยานพาหนะทางบก ซึ่งต้ังอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้าง
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด และเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไว้ ในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใต้
พ้ืนดิน 

3.4 อาคารบริการ3 หมายความว่า อาคารภายในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงและใช้เป็นที่
จําหน่ายผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์สําหรับยานพาหนะ หรือใช้เพื่อการบริการหรือจําหน่ายสินค้าที่
เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง หรือสินค้าอ่ืน ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟ หรือประกายไฟ และให้
หมายความรวมถึงห้องน้ําห้องส้วมด้วย 

3.5 ส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะ4 หมายความว่า ส้วมที่สร้างด้วยวัสดุทนทาน ทําความสะอาดง่ายมี
ระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกักที่ป้องกันสัตว์และแมลงซึ่งเป็นพาหะนํา
โรคได้ และไม่มีกลิ่นเหม็นหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญต่อผู้ใช้รวมทั้งผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
และตอ้งไม่ซึม หรือปนเปื้อนแหล่งน้ําธรรมชาติและน้ําใต้ดินทุกขั้นตอน 

3.6 ไอน้ํามันเชื้อเพลิง5 หมายความว่า ไอน้ํามันเบนซิน และให้หมายความรวมถึง ไอของน้ํามัน
เชื้อเพลิงอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

3.7 ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 (vapour recovery system stage I)5  
หมายความว่า ระบบป้องกันการแพร่กระจายของไอน้ํามันเชื้อเพลิงไปสู่บรรยากาศ ระหว่างถัง
เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับรถขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงในขณะถ่ายเทน้ํามันเชื้อเพลิง หรือระหว่างการ
ถ่ายเทน้ํามันเชื้อเพลิงจากรถขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงลงสู่ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใต้พ้ืนดินในสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

3.8 ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 2 (vapour recovery system stage II)5 
หมายความว่า ระบบป้องกันการแพร่กระจายของไอน้ํามันเชื้อเพลิงไปสู่บรรยากาศ ระหว่างการ
ถ่ายเทน้ํามันเชื้อเพลิงจากหัวจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงลงสู่ถังน้ํามันเชื้อเพลิงของรถในสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

3.9 หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออก
โดยผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ  

3.10 ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากสถาบันรับรองระบบงานของประเทศ (Nation Accreditation 

                                                 
3 กฎกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552 
4 กฎกระทรวงสาธารณสขุ เรื่องกําหนดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในรา้นจําหน่ายอาหารและหรอืเครื่องดื่ม และสถานีบริการการจําหน่ายน้ํามนัเชื้อเพลิงหรือก๊าซสําหรับ
ยานพาหนะ พ.ศ.2555 
5 กฎกระทรวงพลังงาน เรื่อง ควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2550 
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Council, NAC) หรือสถาบันรับรองระบบ (Accreditation Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม
ของ IAF (International Accreditation Forum) 

3.11 ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  

 
4. ข้อกําหนดทั่วไป 
 

4.1 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

4.1.1  ลักษณะของแผนผัง แบบก่อสร้าง ที่ต้ัง ระยะปลอดภัย การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ถังเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิง ระบบท่อน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องสูบ ตู้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ 
ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

4.1.2  มีการควบคุมการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  

4.1.3 มีการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข (เฉพาะพื้นที่ที่มีการประกาศกําหนด) 

 
4.2 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก และประเภท ข ต้องจัดให้มีระบบควบคุมไอน้ํามัน

เชื้อเพลิงลักษณะที่ 1 และ/หรือ ลักษณะที่ 2 ตามพ้ืนที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ 
1.   ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ.น 2 หรือ ธพ.น 4 แล้วแต่กรณี) และแผนผัง 

(layout) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
2.   ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 11 (นพ. 106) หรือ มาตรา 7 (นพ. 104)  หรือ มาตรา 10 (นพ.

105)  
3.   ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ. 2) (เฉพาะพื้นที่ที่มีการประกาศกําหนด) 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานดังนี้ 
1.    หนังสือแจ้งการทดสอบระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 หรือ ลักษณะที่ 2 ของสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิง แล้วแต่กรณี จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
2.    สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต้องผ่านการตรวจพินิจโดยเจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวว่ามีระบบควบคุม

ไอน้ํามัน (สําหรับในพื้นที่ควบคุมไอน้ํามัน) ตามท่ีระบุในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
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4.3 บริเวณปลายท่อรับน้ํามันเชื้อเพลิง 

4.3.1  มีป้าย หรือสัญลักษณ์ เพื่อบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดติดที่บริเวณปลายท่อรับน้ํามัน
เชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

4.3.2  บริเวณปลายท่อรับน้ํามันเชื้อเพลิง ต้องมีการป้องกันการรั่วไหลของน้ํามันเชื้อเพลิงลงสู่
พ้ืนดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เช่น การทําลานคอนกรีต การมีบ่อ
กักเก็บน้ํามันปริมาตรไม่น้อยกว่า 15 ลิตร และมีการทําความสะอาดอย่างเหมาะสม เมื่อมี
น้ํามันเชื้อเพลิงหก/รั่วไหลลงพื้นดิน 

 
4.4 มีหัวจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่มีอุปกรณ์อัตโนมัติ หยุดการไหลของน้ํามัน มีมาตรการด้านความ

ปลอดภัย และมาตรการป้องกันไอระเหยของน้ํามันเชื้อเพลิง เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
4.5 กระบวนการให้บริการ และการกําจัดของเสียหลังให้บริการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

ของราชการ 

 
4.6 ห้องส้วมของสถานีบริการน้ํามันบริการเชื้อเพลิง ให้เป็นตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง

กําหนดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในร้านจําหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม และสถานีบริการ
การจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสําหรับยานพาหนะ พ.ศ. 2555 และที่มีประกาศใช้เพิ่มเติม
ภายหลัง 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต้องผ่านการตรวจพินิจโดยเจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวว่ามีป้าย หรือ 
สัญลักษณ์บ่งบอกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดติดบริเวณท่อทางลงน้ํามันเชื้อเพลิง 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต้องผ่านการตรวจพินิจโดยเจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวว่ามีรางคอนกรีต หรือ 
บ่อกักเก็บที่สามารถป้องกันการรั่วหกของน้ํามันเชื้อเพลิง และเจ้าหน้าที่รับน้ํามันต้องมีความรู้ความเข้าใจถึง
วิธีทําความสะอาดเมื่อมีน้ํามันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลลงสู่พ้ืนดิน 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต้องผ่านการตรวจพินิจโดยเจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวว่าหัวจ่ายน้ํามัน
เชื้อเพลิงเป็นไปตามข้อกําหนดทั่วไปข้อ 4.4 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระบวนการให้บริการ และการกําจัดของเสียหลัง
ให้บริการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของราชการ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ห้องส้วมของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต้องผ่านการตรวจพินิจโดยเจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวว่าเป็นไป
ตามข้อกําหนดทั่วไปข้อ 4.6 
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4.7 ลักษณะน้ําทิ้งของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง6 ดังนี้ 

ที่ พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน 
1 ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)                5.5-9.0  
2 ซีโอดี (COD)                                      ≤ 200 มิลลิกรมัต่อลิตร 
3 สารแขวนลอย (SS)                  ≤ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4 น้ํามันและไขมนั (Oil & Grease)              ≤ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

5. ข้อกําหนดพิเศษ 
 

5.1 การลงน้ํามันเชื้อเพลิงจากรถบรรทุกน้ํามันเข้าสู่ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

5.1.1 มีขั้นตอนปฏิบัติการลงน้ํามันเชื้อเพลิงที่ถูกต้องและปลอดภัย 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารแสดงขั้นตอนปฏิบัติการลงน้ํามันเชื้อเพลิง เช่น เอกสารข้อกําหนดเรื่องการเติมและ
การลงน้ํามันเชื้อเพลิง7 

5.1.2 มีการอบรมหรือให้ความรู้พนักงานในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการรับ
น้ํามันเชื้อเพลิงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานว่ามีการอบรมหรือให้ความรู้พนักงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการรับน้ํามันเชื้อเพลิงต้องผ่านการตรวจพินิจและการสัมภาษณ์โดย
เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวว่ามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะการป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน  

5.1.3  ในขณะที่ลงน้ํามันเชื้อเพลิง บริเวณที่ลงน้ํามันเชื้อเพลิงต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่ตํ่า
กว่า 200 ลักซ์8 

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการลงน้ํามันเชื้อเพลิงในเวลากลางวัน ให้ระบุเวลาในการดําเนินการ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างตามวิธีการตรวจวัดที่ระบุในประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน9   

                                                 
6 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ืองการกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2549 
7 ข้อกําหนดเรื่องการเติมและการลงน้ํามันเชื้อเพลิง, สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
8 กฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 
9 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 
ระยะเวลา และประเภทกิจการท่ีต้องดําเนินการ พ.ศ. 2550 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบลักษณะน้ําทิ้งของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนด
ทั่วไปข้อ 4.7  
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5.1.4  มีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยตรง 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต้องผ่านการตรวจพินิจโดยเจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวว่ามีการใช้ถุงมือกันการ
สัมผัสน้ํามัน 

 
5.2 การเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 

5.2.1 มีวิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิงคงคลัง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ํามัน
เชื้อเพลิง เช่น การควบคุมบัญชีผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิงคงคลัง การตรวจสอบการรั่วของ
ถัง (leak detector) 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารแสดงว่าสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงมีระบบการตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิงสูญหาย 
เช่น มีบัญชีผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิงคงคลังหรือมีการตรวจสอบการรั่วของถัง (leak detector) 

5.2.2 มีมาตรการการจัดการที่ปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดการรั่วไหลของ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต้องผ่านการตรวจพินิจโดยเจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวว่ามีแนวทางปฏิบัติใน
การตรวจหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข กรณีที่บัญชีผลิตภัณฑ์มีค่าความผิดพลาดมากกว่า ± 0.5% 

5.2.3 มีวิธีการตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงว่าไม่มีน้ําปน เช่น การใช้น้ํายาเช็คน้ําในถังน้ํามัน
ใต้ดิน และหากพบน้ําอยู่ในถังน้ํามันใต้ดินจะต้องจัดการสูบน้ํามันออกในทันที 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต้องผ่านการตรวจพินิจโดยเจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวโดยให้พนักงานแสดง
วิธีการตรวจสอบถังน้ํามันเชื้อเพลิงว่าไม่มีน้ําปน 

  

5.3  การให้บริการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง 

กรณีน้ํามันหกรั่วไหล ต้องมีมาตรการในการดําเนินการดังนี้ ใช้วัสดุซึมซับหรือผ้าซับน้ํามันแล้วใช้
ไม้ถูพ้ืนชุบน้ําผสมสารทําความสะอาดเช็ดถู และฉีดน้ําไล่สิ่งสกปรกที่เหลือลงไปสู่บ่อดักไขมัน 
โดยไม่ให้มีน้ํามันส่วนใดไหลลงระบบระบายน้ําสาธารณะ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารที่เชื่อได้ว่ามีวิธีการจัดการกับน้ํามันเชื้อเพลิงที่หกเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษ
ข้อ 5.3 
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5.4 การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น  (ถ้ามี) 

ให้เป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น (TGL-72-12)  

หมายเหต ุมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งสําหรับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีการให้บริการ
เปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. กรณีที่สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงมีการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่นที่เข้าข่ายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้ใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.4.4 
ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น (TGL-72)  

2. กรณีที่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงมีการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่นไม่เข้าข่ายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้ใช้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามข้อกําหนดทั่วไปข้อ 4.7 
ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (TGL-28) 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารที่เชื่อได้ว่าการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น (ถ้ามี) เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.4  

  

5.5 บริการอื่น ๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม (ถ้ามี) 

5.5.1  มีถังขยะ อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ถังขยะเปียก และถังขยะแห้ง 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต้องผ่านการตรวจพินิจโดยเจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวว่าร้านสะดวกซื้อ 
ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม มีถังขยะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ถังขยะเปียก และถังขยะแห้ง ในจํานวนที่
เหมาะสมและเพียงพอ 

  
5.6 มีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีน้ํามันรั่วไหลและไฟไหม้ และมีการฝึกปฏิบัติอย่างน้อยปี

ละหนึ่งครั้ง 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารแสดงแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีน้ํามันรั่วไหลและไฟไหม้ในสถานี
บริการน้ํามัน และมีการฝึกปฏิบัติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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6.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังนี้ 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับการแต่งต้ัง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้อง 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า 

กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอว่าวิธี

ทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิ ธี  (Validation 
Method) ที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สรุปขั้นตอน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นการให้การรัรับรองฉลากเขี

รูปที่ 1 ขั้นต

15/20

ภาคผน

ขยีว 
 

ตอนการให้กา
 
 

0 

วก 

ารรบัรองฉลากกเขียว 

TGL-288-R3-155 



TGL-28-R3-15 
 

16/20 

2. ผลกระทบของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต่อสิ่งแวดล้อม 

เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (Gas stations) ในตารางที่ 1 ผลกระทบ
เบื้องต้นของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 6 ระยะ คือ  

1. ขณะขนส่ง กําหนดขอบเขตตั้งแต่การขนส่งจากคลังน้ํามันไปจนถึงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
2. ขณะลงน้ํามันเชื้อเพลิง กําหนดขอบเขตตั้งแต่การถ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงจากรถไปยังถังเก็บน้ํามัน

เชื้อเพลิงใต้ดิน 
3. ขณะเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง กําหนดขอบเขตในช่วงเวลาที่น้ํามันอยู่ในถังเก็บ 
4. ขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง กําหนดขอบเขตตั้งแต่การบีบน้ํามันเชื้อเพลิงออกจากมือจ่ายของตู้จ่าย

ไปยังยานพาหนะ จนถึงการปิดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
5. ขณะให้บริการเสริม ได้แก่ การเช็ดกระจก เติมลม ตรวจเช็คใต้ฝากระโปรงรถ การเป่าไส้กรอง

อากาศ ตรวจเช็คน้ํามันเครื่อง เก็บขยะ ห้องน้ํา  
6. ขณะให้บริการอ่ืนๆ ได้แก่ การล้างอัดฉีด การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น การปะยาง ร้านอาหาร

ประเภทฟาสต์ฟู๊ด และร้านสะดวกซื้อ 
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ตารางที่ 1 ผลกระทบของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต่อสิ่งแวดล้อม 

 
หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม 

(Environmental aspect) 
 

วัฏจักรชีวิตของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต่อสิง่แวดล้อม 
ขณะ 
ขนส่ง 

ขณะลง
นํ้ามัน

เช้ือเพลิง 

ขณะเก็บ
รักษา 
นํ้ามัน

เช้ือเพลิง 

ขณะเติม
นํ้ามัน

เช้ือเพลิง 

ขณะ
ให้บริกา
รเสริม 

บริการอื่นๆ
ที่ต้องเสีย
ค่าใช้จา่ย 

การใช้ทรัพยากร (resource use) เช่น 
− วัตถุดิบ 

 
 
× 

 
 
× 

 
 
× 

 
 

  1) 

 
 
 

 
 
 

− พลังงาน   1) × ×   6)   
− น้ํา × × × ×   

การปล่อยสารมลพิษไปสู่  
(emission/ release of pollutant 
into) 

− อากาศ 

 
 
 

  2), 3) 

 
 
 

  2) 

 
 
 

  2) 

 
 
 

  2)* 

 
 
 

 7) 

 
 
 
× 

− น้ํา ×   5)   5)   5)   8)  8) 

− ดิน ×   5)   5)   5)   

การเกิดของเสียอันตราย  
(hazardous waste generation) 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
  12) 

การเกิดขยะมูลฝอย (solid waste) × × × ×    9),10)   11) 

ผลกระทบอื่นๆ 
− เสียง 

 
 

 
× 

 
× 

 
× 

 
 

 
 

− กลิ่น ×  ×    

สุขภาพและความปลอดภัย    4)   4)   4) 4) 7),11) 12) ,13) 
 

หมายเหตุ   มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  
  มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

× ไม่มีผลกระทบ หรือ มีผลกระทบน้อยมาก 
1) น้ํามันเชื้อเพลิง    8)    น้ําเสียจากหอ้งน้ํา, การล้างรถ 
2) ไอน้ํามันเชื้อเพลิง    9)     ของเสียจากห้องน้ํา 
3) ควันรถ     10)   ขยะ 
4) อุบัติเหตุจากถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลงิใต้ดินรั่ว 11)   สารเคมีทําความสะอาด 
5) น้ํามันหก, ร่ัวไหล    12)   น้ํามันหล่อลืน่ใช้แล้ว 
6) ไฟฟ้า     13)   อาหารเป็นพิษ 
7) ฝุ่น 
*  ควบคุมเฉพาะบางพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี   
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2.1   ขณะขนส่ง 
  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการขนส่ง ได้แก่ ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งมีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
และปล่อยไอน้ํามัน ควันรถ ไปสู่อากาศ รวมถึงมลพิษทางเสียงที่เกิดจากยานพาหนะ นอกจากนั้น
ยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์จากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการ
ขนส่ง  

 
2.2   ขณะลงน้ํามันเชื้อเพลงิ 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการลงน้ํามันเชื้อเพลิง ได้แก่ ไอน้ํามันเชื้อเพลิงที่ระเหยออกไปสู่
อากาศ การหกหรือรั่วไหลของน้ํามันเชื้อเพลิงสู่ดินและน้ํา และท้ายที่สุดจะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ําใต้
ดิน หรือแหล่งน้ําบาดาล ทําให้น้ําไม่เหมาะแก่การใช้สอย และสารไฮโดรคาร์บอนสามารถสะสม
ในห่วงโซ่อาหารได้  นอกจากนั้นยังมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการลงน้ํามันเชื้อเพลิงสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ได้ต้ังแต่ก่อความระคายเคืองต่อนัยน์ตา ระบบทางเดินหายใจ จนถึงเป็น
สารก่อมะเร็งหากได้รับในปริมาณมากๆ   
 
ดังนั้น ท่อเดินน้ํามันเชื้อเพลิงจะต้องได้รับการตรวจเช็คตามระยะเวลา และท่อลงน้ํามันเชื้อเพลิง
จะต้องมีฝาปิดอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

 
2.3   ขณะเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ได้แก่ การที่ถังกักเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิงในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเกิดการรั่วไหลและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งที่
ระเหยสู่อากาศในรูปของไอน้ํามันเชื้อเพิง และรั่วไหลสู่ดินและน้ํา ทําให้เกิดการปนเปื้อนของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะเมื่อน้ํามันเชื้อเพลิงซึมลงดินผ่านไปสู่น้ําใต้ดิน จะทําให้น้ํา
มีกลิ่นเหม็นไม่เหมาะแก่การบริโภคและใช้สอย และสารไฮโดรคาร์บอนสามารถสะสมในห่วงโซ่
อาหารได้  
 
ดังนั้น บริเวณที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงจะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก อุปกรณ์การเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิง   ถังใต้ดิน ต้องมีฝาปิดอย่างปลอดภัยและต้องได้รับการตรวจเช็คตามระยะเวลา  

 
2.4   ขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
ในระหว่างการให้บริการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง จะมีการระเหยของสารไฮโดรคาร์บอนที่มีมวล
โมเลกุลตํ่าซึ่งเมื่อเกิดปฏิกิริยากับสารประกอบอื่นๆในบรรยากาศ อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง
ต่อเยื่อบุทางเดินหายใจ รวมถึงกรณีที่น้ํามันเชื้อเพลิงหกในระหว่างการเติม เมื่อมีการชะล้างทํา
ความสะอาดสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันก็จะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมทําให้เกิดการตกค้าง
ของสารไฮโดรคาร์บอนในดินและ/หรือน้ํา  นอกจากนั้นยังมีการเกิดก๊าซโอโซนในบรรยากาศชั้น
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ล่าง (ground-level ozone) จากปฏิกิริยาในอากาศระหว่างก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งก๊าซโอโซนนี้จะก่อให้เกิด
ความระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและนัยน์ตา รวมถึงเป็นสาเหตุของการเกิดอาการไอ 
โรคหอบหืด และโรคปอดบวมด้วย ก๊าซโอโซนที่เกิดขึ้นสามารถทําปฏิกิริยากับสารมลพิษอื่นๆใน
อากาศ รวมทั้งสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เกิดเป็นสารมลพิษทุติยภูมิ (secondary air 
pollutants) ได้มากกว่าหนึ่งร้อยชนิด เช่น เปอร์ออกซิอะซิลไนเตรท (Peroxyacyl Nitrates: 
PANs)  

 
2.5   ขณะให้บริการเสริม 

 
ในระหว่างการให้บริการเสริมการขาย เช่น การเช็ดกระจก การเช็คลมยาง มีการใช้ทรัพยากรน้ํา
ไฟฟ้า และมีการทิ้งน้ําเสียจากกิจกรรมดังกล่าวลงในลํารางสาธารณะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ําได้ 

 
2.6   บริการอื่นๆ 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการให้บริการอื่นๆ เช่น บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามัน หล่อลื่น ซึ่ง
ก่อให้เกิดของเสียอันตรายจากน้ํามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจําพวกโลหะหนัก เช่น โครเมียม (Cr)  
แคดเมียม (Cd)  ตะกั่ว (Pb)  สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu) ซึ่งสารเหล่านี้เป็นอันตรายต่อห่วง
โซ่อาหาร  การทิ้งหลังใช้งานของน้ํามันหล่อลื่นจะทําให้สิ่งมีชีวิตได้รับอันตรายจากสารพอลิไซ
คลิกแอโรแมติก  (Poly Cyclic Aromatic: PCA) ซึ่งเป็นส่วนประกอบใน mineral oil สาร
เหล่านี้เป็นสารก่อมะเร็ง เมื่อร่างกายได้รับในปริมาณมากอาจเป็นสาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งได้ 
และเมื่อเก็บหรือทิ้งน้ํามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและภาชนะบรรจุอย่างไม่ถูกวิธี เกิดการรั่วไหลลงดิน 
จะทําให้สมบัติของดินเปลี่ยนไปทั้งทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพ และหากซึมลงสู่ช้ันน้ําใต้ดิน จะ
ทําให้น้ํามีกลิ่นเหม็นไม่เหมาะแก่การบริโภคและใช้สอย  
 
กิจกรรมในร้านสะดวกซื้อ การปะยาง การล้างรถ ยังก่อให้เกิดกากของเสีย ขยะจากบรรจุภัณฑ์
และ น้ําเสีย ซึ่งต้องการการกําจัดอย่างถูกวิธี นอกจากนั้นร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู๊ด หากไม่มี
การควบคุมดูแลให้ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยอัน
เนื่องมาจากอาหารเป็นพิษได้ 
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