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ข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับ 
สถำนบีริกำรเปลี่ยนถ่ำยน  ำมันหลอ่ลื่น  

(Lubricant oil change service station) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉลำกเขยีว 
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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ฉลำกเขียว 

 
 
 

ข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับ 
สถำนบีริกำรเปลี่ยนถ่ำยน  ำมันหลอ่ลื่น  

(Lubricant oil change service station) 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว 
อนุมัติ 

วันที ่3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

ฉลำกเขยีว 
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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คณะอนุกรรมกำรเทคนิค คณะที่ 72 
สถำนีบริกำรเปลี่ยนถ่ำยน  ำมันหล่อลื่น 

 
ประธำนอนุกรรมกำร 

นายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์      ผู้แทนจากกรมธุรกิจพลังงาน  

อนุกรรมกำร 

นายวุฒิทัต ตันติเวสส  ผู้แทนจากกรมธุรกิจพลังงาน 

 นายปรีชา  วิจิตร   

  

นายสุพต ทองมาก   ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก 

นายเกียรติณรงค ์ครูบา  
 

นางสาวสุธิดา โชคธัญญาวัฒน์  ผู้แทนจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

นางสาวดาว นันทราช 
 
นางสาวพะเยาว์ ค ามุข            ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

นางประไพรัตน์ ลาวัณย์วฒันกุล 

นายปริญญา มณวีงศ ์
 
นายเจนจบ สุขสด            ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 

นางสาวจรนิทร์ภรณ์ ติพพะมงคล 
นายประสิทธิ์ ซิ้มเจริญ            

      
ผศ.ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ           ผู้แทนจากภาควิชอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

นายธนากร วงศ์ทองศรี           ผู้แทนจากส านักงานมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

นายสยามณัฐ พนัสสรณ์           ผู้แทนจากบริษัท ตรีเพชรอีซุซุเซลล์ จ ากัด 
นายจักรพล ตั้งวิเทศจิต 
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อนุกรรมกำร (ต่อ) 
   
นายกรกษ  ชาติชนา บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จ ากัด     

นางสาวสุภารัตน์ จันทร์สว่าง 

 

ว่าที ่ร.ต. ไนยทัศน ์คนึงเหตุ บริษัท บี-ควิก จ ากัด 

อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ดร. ฉัตรตรี ภูรัต ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
   ดร.ถนอมลาภ รัชวัตร์     
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ข้อก ำหนดฉลำกเขียวสถำนีบริกำรเปลี่ยนถ่ำยน  ำมันหล่อลื่น 
(Lubricant oil change service station) 

TGL-72-R1-20 
จัดท ำโดย 

คณะอนุกรรมกำรเทคนิค คณะที่ 72 
 
 

1. เหตุผล 

สถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น เป็นสถานบริการที่ต้องได้รับการตรวจตราอย่างเข้มงวด เนื่องจาก
ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานีบริการ เปลี่ยนถ่าย
น้ ามันหล่อลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการจัดการน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วซึ่งหากมี
การจัดการอย่างไม่เหมาะสมจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วนั้นอาจมีส่วนผสมที่
เป็นโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ เช่น โครเมียม แคดเมียม สังกะสี ตะกั่ว พาราฟิน เบนซีน และสารที่เป็นอันตราย 
ได้แก่ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) นอกจากนี้ ยังมีสารเติมแต่งคุณภาพ เช่น สาร
ป้องกันการเกิดสนิม เมื่อใช้งานแล้วปฏิกิริยาทางเคมีท าให้เกิดความเป็นกรด กัดกร่อนเนื้อโลหะ เกิดตะกอน
และกลายสภาพเป็นยางเหนียว น้ ามันหล่อลื่นที่ถูกทิ้งลงดิน จะซึมผ่านช่องว่างในดิน หรือแทรกอยู่ใน
ช่องว่างนั้น ความหนืดท าให้ดินเสียคุณค่าในการเพาะปลูก หรืออาจลงไปถึงชั้นน้ าใต้ดิน ท าให้เกิดการ
ปนเปื้อนจนน้ ามีกลิ่นและไม่เหมาะกับการบริโภค  

ดังนั้น การจัดท าข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น มุ่งเน้นให้สถานีบริการมี
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวมได้ 

 
2. ขอบเขต 

สถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น ในที่นี้ ครอบคลุมเฉพาะสถานีบริการที่มีกิจกรรมเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันหล่อลื่นส าหรับยานยนต์ทางบก ทั้งนี้ไม่รวมสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีบริการเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันหล่อลื่นด้วย 
 

3. บทนิยำม  

น  ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว หมายถึง น้ ามันเครื่องและน้ ามันเกียร์ ที่เปลี่ยนถ่ายออกจากยานยนต์ทางบก 

ยำนยนต์ทำงบก หมายถึง รถที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 

น  ำมันเครื่อง หมายถึง น้ ามันส าหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายในทั้งเครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิด
ด้วยประกายไฟ และเครื่องยนต์ชนิดที่จุดระเบิดด้วยการอัด 

น  ำมันเกียร์ หมายถึง น้ ามันที่ใช้ส าหรับหล่อลื่นชุดเฟืองที่ใช้ในยานยนต์1 

พลังงำน2  หมายถึง ความสามารถในการท างานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งานได้ เช่น เชื้อเพลิงความร้อนและไฟฟ้า เป็นต้น  

                                                 
1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ ามันเกียร์ยานยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 976 
2 พระราชบัญญัต ิการส่งเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  
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พลังงำนหมุนเวียน2 หมายถึง พลังงานที่ได้ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ า แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้
พิภพ ลม และคลื่น  

อนุรักษ์พลังงำน2 หมายถึง ผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด  

น  ำทิ ง3 หมายถึง น้ าที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน น้ าจากการใช้น้ าของคนงาน หรือน้ าจากกิจกรรม
อ่ืนในโรงงาน ที่จะระบายออกจากโรงงาน หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

ควำมเข้มของแสงสว่ำง4 หมายถึง ปริมาณแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยตารางเมตรซึ่งในประกาศนี้ใช้
หน่วยของความเข้มของแสงสว่างเป็นลักซ์ (Lux)  

 
4. ข้อก ำหนดทั่วไป  

4.1 ผลิตภัณฑ์น้ ามันเครื่องต้องได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง
ก าหนดลักษณะและคุณภาพน้ ามันหล่อลื่น หรือ ทีม่ีการประกาศใช้ 

วิธีกำรตรวจประเมิน  
หัวข้อตำมข้อก ำหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมำยเหตุ 

1. ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการให้
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของ
น้ ามันเครื่องจากกรมธุรกิจพลังงาน 

ตรวจเอกสาร    

 

4.2 ผลิตภัณฑ์น้ ามันเกียร์ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ ามันเกียร์ยานยนต์มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 976 หรือ ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการตามที่ก าหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ ามันเกียร์ยานยนต์ 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)  

 

วิธีกำรตรวจประเมิน  
หัวข้อตำมข้อก ำหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมำยเหตุ 

1. ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ ามันเกียร์ยานยนต์ มาตรฐาน
เลขที่มอก. 976 หรือ ผลการทดสอบตามเกณฑ์
คุณลั กษณะที่ ต้ อ งก า รที่ ก า หนด ในมาต ร ฐ าน
อุตสาหกรรมน้ ามันเกียร์ยานยนต์ มาตรฐานเลขท่ีมอก. 
976 

ตรวจเอกสาร    

 

 

                                                 
3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้จากโรงงาน พ.ศ. 2560 
4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
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4.3 ในการจัดตั้งสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น และการก าจัดของเสียที่เกิดขึ้น ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

วิธีกำรตรวจประเมิน 
หัวข้อตำมข้อก ำหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมำยเหตุ 

1. ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานที่เช่ือได้ว่าการจัดตั้งสถานี
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น และการก าจัดของ
เสียเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 
เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน 

ตรวจเอกสาร    

 

4.4 มีการด าเนินการด้านความปลอดภัยหรือมาตรการก ากับดูแลที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย   

วิธีกำรตรวจประเมิน 
หัวข้อตำมข้อก ำหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมำยเหตุ 

1.  ผู้ ยื่ นค าขอต้องแสดงหลักฐานที่ เ ช่ือได้ ว่ ามีการ
ด า เนินการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของกฎหมาย  

ตรวจเอกสาร    

2.  ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานที่เช่ือได้ว่ามีมาตรการ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีน้ ามันรั่วไหลและไฟไหม้  

ตรวจเอกสาร    

3.  ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานที่เช่ือได้ว่ามีการฝึกปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีไฟไหม้อย่างน้อยปีละครั้ง 

ตรวจเอกสาร    

 

 

5. ข้อก ำหนดพิเศษ  

5.1  การเก็บรักษาน้ ามันหล่อลื่น  

5.1.1  มีวิธีการตรวจและขั้นตอนตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่น เพ่ือป้องกันการ
รั่วไหลของน้ ามันหล่อลื่น  

5.1.2  มีมาตรการการจัดการที่ปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดการหกรั่วไหลของ
น้ ามันหล่อลื่น  

 

วิธีกำรตรวจประเมิน 
หัวข้อตำมข้อก ำหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมำยเหตุ 

5.1 กำรเก็บรักษำน  ำมันหล่อลืน่ 
1) ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานที่เช่ือได้ว่ามีวิธีการและ

ขั้นตอนตรวจสอบบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่น 
ตรวจเอกสาร    

2)  ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานที่เช่ือได้ว่ามีมาตรการ
การจั ดการที่ ปลอดภัย  และไม่มี ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดการหกรั่วไหลของน้ ามันหล่อลื่น 

ตรวจเอกสาร    
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5.2  การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น 

5.2.1  มีข้ันตอนและวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นที่เหมาะสม 

5.2.2  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี 

5.2.3   ในบริเวณท่ีเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นต้องมีแสงสว่างเพียงพอ  

5.2.4   ต้องมีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือกันน้ ามัน ในขณะเปลี่ยนถ่าย
น้ ามนัหล่อลื่น 

5.2.5   ต้องมีการแยกเก็บภาชนะท่ีใช้เติมหรือที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม   

5.2.6   ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพ่ือลดการหกรั่วไหลของน้ ามันหล่อลื่นขณะเติม เช่น กรวยขนาด
ต่าง ๆ ถาดรองรับป้องกันการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม 

5.2.7   กรณีน้ ามันหล่อลื่นหกรั่วไหล ต้องมีมาตรการการจัดการที่เหมาะสม  

5.2.8   มีมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายห้ามก่อประกายไฟ ณ บริเวณการ
เปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น 

5.2.9  มีมาตรการในการแนะน าให้ผู้รับบริการทราบถึงวิธีการจัดเก็บและก าจัดน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
ให้ถูกต้อง 

 

วิธีกำรตรวจประเมิน 
หัวข้อตำมข้อก ำหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมำยเหตุ 

5.2 กำรให้บริกำรเปลี่ยนถ่ำยน  ำมันหล่อลื่น 
1)  ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีขั้นตอนและ

วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นที่เหมาะสม 
ตรวจเอกสาร    

2)  ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานที่เช่ือได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เช่น on the job 
training 

ตรวจเอกสาร    

3)  ในบริเวณที่เปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นต้องมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ตรวจพินิจ    

4)  ต้องมีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น  
ถุงมือกันน้ ามัน ในขณะเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น 

ตรวจพินิจ    

5) ต้องมีการแยกเก็บภาชนะที่ใช้เติมหรือที่ใช้แล้วอย่าง
เหมาะสม   

ตรวจพินิจ    

6) ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อลดการหกรั่วไหลของ
น้ ามันหล่อลื่นขณะเติม เ ช่น กรวยขนาดต่าง  ๆ  
ถาดรองรับป้องกันการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ตรวจพินิจ    

7)  กรณีน้ ามันหล่อลื่นหกรั่วไหล ต้องมีมาตรการการ
จัดการที่เหมาะสม 

ตรวจเอกสาร
และตรวจพินิจ 
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หัวข้อตำมข้อก ำหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมำยเหตุ 
8)  มีมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่ 

ป้ายห้ามก่อประกายไฟ ณ บริเวณการเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันหล่อลื่น 

ตรวจพินิจ    

9) มีมาตรการในการแนะน าให้ผู้รับบริการทราบถึงวิธีการ
จัดเก็บและก าจัดน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วให้ถูกต้อง เช่น 
แผ่นพับ/เอกสารที่แสดงถึงวิธีการจัดเก็บและก าจัด
น้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วให้ถูกต้อง 

ตรวจพินิจ    

 
5.3 การจัดเก็บน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วเพ่ือการรอก าจัด 

5.3.1  ต้องมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม  

5.3.2  ต้องมีข้ันตอนและวิธีการการจัดเก็บน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วอย่างเหมาะสม  

5.3.3  มีมาตรการจัดการที่เหมาะสมและปลอดภัย เมื่อมีการหกรั่วไหลของน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว  

5.3.4  มีการอบรมหรือให้ความรู้พนักงานให้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากสถาน
ประกอบการ และแนวทางการด าเนินการป้องกันผลกระทบหากเกิดการหกรั่วไหล
น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว  

5.3.5  การครอบครองน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง  
การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือ ทีม่ีการประกาศใช้ 

 

วิธีกำรตรวจประเมิน 
หัวข้อตำมข้อก ำหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมำยเหตุ 

5.3 กำรจัดเก็บน  ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเพ่ือกำรรอก ำจัด 
1.   ต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วอย่าง

เหมาะสม 
ตรวจพินิจ    

2.    ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานว่าต้องมีขั้นตอนและ
วิธีการการจัด เก็บน้ ามันหล่อลื่น ใ ช้แล้ วอย่าง
เหมาะสม  

ตรวจเอกสาร    

3.    ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานว่ามีมาตรการจัดการที่
เหมาะสมและปลอดภัย เมื่อมีการหกรั่วไหลของ
น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว 

ตรวจเอกสาร    

4.    ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานว่ามีการอบรมหรือให้
ความรู้พนักงานให้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานประกอบการ และแนวทาง
การด าเนินการป้องกันผลกระทบหากเกิดการหก
รั่วไหลน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว 

ตรวจเอกสาร    

5.    ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานที่เช่ือได้ว่าเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือ ทีม่ีการ
ประกาศใช้ 

ตรวจเอกสาร    
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5.4 การจัดการสิ่งแวดล้อม   
5.4.1   มีรางหรือท่อระบายน้ ารอบสถานที่เปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น ที่เชื่อมต่อไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย

หรือระบบอ่ืนใดที่ช่วยให้คุณภาพน้ าท้ิงได้ตามมาตรฐานของภาครัฐ 
5.4.2   มีที่รองรับขยะมูลฝอยแยกเป็นอย่างน้อย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะ

อันตรายที่มีความจุเพียงพอ รวมทั้งต้องมีการน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อม  

5.4.3   มีป้ายบ่งชี้ประเภทของขยะมูลฝอย ที่ต้องทิ้งในที่รองรับแต่ละประเภท 

5.4.4  ก าหนดมาตรฐานน้ าทิ้งที่ระบายจากสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นดังนี้  
พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5-9.0 
2. ซีโอดี (COD) ≤ 120 มิลลิกรัมต่อลิตร 
3. ของแข็งสารแขวนลอย (SS) ≤ 50  มิลลิกรัมต่อลิตร 
4. น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) ≤ 5  มิลลิกรัมต่อลติร 
5. สี (Color)  ≤ 300 เอดีเอ็มไอ 
6. โลหะหนักมีค่าดังนี้   
 สังกะสี ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรมัต่อลติร 

 แคดเมียม ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (+6) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 โครเมียม (+3) ไม่เกิน 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดง ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรมัต่อลติร 

 ตะกั่ว ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรมัต่อลติร 

 นิกเกิล ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรมัต่อลติร 

 แมงกานีส ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรมัต่อลติร 

ที่มำ :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิง้จากโรงงาน 

วิธีกำรตรวจประเมิน 
หัวข้อตำมข้อก ำหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมำยเหตุ 

5.4 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
1.   มีรางหรือท่อระบายน้ ารอบสถานที่ เปลี่ยนถ่าย

น้ ามันหล่อลื่น ท่ีเชื่อมต่อไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ตรวจพินิจ    

2.    มีที่รองรับขยะมูลฝอยแยกเป็นอย่างน้อย 3 ประเภท 
ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายที่มี
ความจุเพียงพอ 

ตรวจพินิจ    

3.    มีป้ายบ่งช้ีประเภทของขยะมูลฝอย ที่ต้องทิ้งในที่
รองรับแต่ละประเภท 

ตรวจพินิจ    

4.    ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานที่เช่ือได้ว่ามกีารควบคมุ
คุณภาพน้ าทิ้งที่ระบายจากสถานีบริการเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันหล่อลื่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้  

    

1) ความเป็นกรดและด่าง (pH)  5.5-9.0 ตรวจเอกสาร    
2) ซีโอดี (COD) ≤ 120 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจเอกสาร    
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หัวข้อตำมข้อก ำหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมำยเหตุ 
3) ของแข็งสารแขวนลอย (SS) ≤ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจเอกสาร    

4) น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) ≤ 0.5 มิลลิกรมั
ต่อลิตร 

ตรวจเอกสาร    

5. สี (Color) ≤ 300 เอดีเอ็มไอ ตรวจเอกสาร    

6) โลหะหนัก  
 สังกะสี 
 แคดเมียม 
 โครเมียม(+6) 
 โครเมียม(+3) 
 ทองแดง 
 ตะกั่ว 
 นิกเกิล 
 แมงกานีส 

ตรวจเอกสาร    

 
 
5.5 อาคารที่พักของผู้มาใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น  

5.5.1 ต้องมีพ้ืนที่รองรับผู้มาใช้บริการที่เหมาะสม 

5.5.2 ต้องจัดให้มีห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย ดังนี้  

1) มีป้ายบอกทางไปห้องสุขา 

2) มีการแยกห้องสุขาชาย/หญิง และมีป้ายบอกชัดเจน 

3) มีห้องสุขาท่ีสะอาด 

4) มีการระบายอากาศ ไม่มีกลิ่นน่ารังเกียจ 

5) มีสุขภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้  

6) มีสุขภัณฑ์ทีไ่ม่ช ารุดแตกหัก  

7) มีสุขภัณฑ์ทีส่ะอาด 

8) มีน้ าใช้ในห้องสุขาเพียงพอ 

9) มีระบบแสงสว่างในห้องสุขาและใช้งานได้  

 

วิธีกำรตรวจประเมิน 
หัวข้อตำมข้อก ำหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมำยเหตุ 

5.5 อำคำรที่พักของผู้มำใช้บริกำรเปลี่ยนถ่ำย
น  ำมันหล่อลื่น 

    

1 ต้องมีพื้นท่ีรองรับผู้มาใช้บริการที่เหมาะสมเพียงพอ ตรวจพินิจ    
2. ต้องจัดให้มีห้องสุขาที่ต้องถูกสุขอนามัย ดังนี ้     
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หัวข้อตำมข้อก ำหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมำยเหตุ 
1) มีป้ายบอกทางไปห้องสุขา ตรวจพินิจ    
2) มีป้ายบอกแยกห้องสุขาชาย/หญิง ตรวจพินิจ    
3) มีห้องส้วมที่สะอาด ตรวจพินิจ    
4) มีการระบายอากาศ ไม่มีกลิ่นน่ารังเกียจ ตรวจพินิจ    
5) มีสุขภัณฑ์ทีใ่ช้งานได้  ตรวจพินิจ    
6) มีสุขภัณฑ์ทีไ่ม่ช ารุดแตกหัก  ตรวจพินิจ    
7) มีสุขภัณฑ์ทีส่ะอาด ตรวจพินิจ    
8) มีน้ าใช้ในห้องสุขาเพียงพอ ตรวจพินิจ    
9) มีระบบแสงสว่างในห้องสุขาและใช้งานได้  ตรวจพินิจ    

 
 
5.6 การอนุรักษ์พลังงานภายในสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น 

5.6.1 การใช้หลอด LED ภายในสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น 
5.6.2 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 ภายในส านักงาน และอาคารบริการต่าง ๆ    
5.6.3 การด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ภายในสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น 

 

วิธีกำรตรวจประเมิน 
หัวข้อตำมข้อก ำหนด วิธีตรวจสอบ มี ไม่มี หมำยเหตุ 

5.6 กำรอนุรักษ์พลังงำนภำยในสถำนีบริกำรเปลี่ยนถ่ำยน  ำมันหลอ่ลื่น 
1 การใช้หลอด LED ภายในสถานีบริการเปลี่ยนถ่าย

น้ ามันหล่อลื่นที่เหมาะสมเพียงพอ 
ตรวจพินิจ    

2. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 
ภายในส านักงาน และอาคารบริการต่าง ๆ    

ตรวจพินิจ    

3. การด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ภายในสถานี
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น 

ตรวจพินิจ    

 
 
5.7 การรับแจ้งหรืออนุญาตสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน

เชื้อเพลิง  
 
วิธีกำรตรวจประเมิน 

หัวข้อตามข้อก าหนด วิธีตรวจสอบ ม ี ไม่ม ี หมายเหต ุ
1.  ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานใบรับแจ้งหรือใบอนุญาต

เป็นไปตามกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาน้ ามัน  
* กรณีเก็บน้ ามันหล่อลื่น มากกว่า 454 ลิตร แต่ไมเ่กิน 

15,000 ลิตร ตรวจสอบใบรับแจ้งประกอบกิจการ
สถานท่ีเก็บรักษาน้ ามัน 

* กรณีเก็บน้ ามันหล่อลื่น เกินกว่า 15,000 ลิตร ตรวจสอบ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ ามัน 

หมำยเหตุ : 1. น้ ามันหล่อลื่น หมายถึงน้ ามันหล่อลื่นท่ีใช้
แล้วและยังไมไ่ด้ใช้ 

ตรวจเอกสาร    
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หัวข้อตามข้อก าหนด วิธีตรวจสอบ ม ี ไม่ม ี หมายเหต ุ
2. มีเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้งหรอืน้ ายาดับเพลิงไม่น้อย

กว่า ความสามารถในการดบัเพลิงไม่น้อยกว่า 3A40B 
ไม่น้อยกว่า สองเครื่อง 

ตรวจพินิจ    

3. เครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และต้อง
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาทุกหกเดอืน 

ตรวจเกจวดั
แรงดัน และป้าย

บันทึกการ
บ ารุงรักษา 

   

4. มีทรายในปริมาณไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ตรวจพินิจ    
5. มีป้ายเตือนบรเิวณที่เกบ็น้ ามัน 
 “อันตรายห้ามสูบบุหรี่/ห้ามก่อประกายไฟ” 
 

ตรวจพินิจ    

 
 
หมำยเหตุ : กรณียื่นผลการทดสอบ  

1) การทดสอบต้องท าในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 
 ห้องปฏิบัติการของราชการ ห้องปฏิบัติการภายใต้ก ากับของรัฐ หรือ 
 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อก าหนด ทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติ
ทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มาตรฐานเลขที่ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) 

2) ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่หน่วยทดสอบออกรายงานผลถึงวันที่ยื่น
ขอฉลากเขียว 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TGL-72-R1-20 

 14/20 
 

FM-401/03 
Rev.02/2562 

 

ภำคผนวก 
 
1. สรุปขั นตอนกำรให้กำรรับรองฉลำกเขียว 

                

                    
                      

                    

                        

                              
                                  

                               

          
          1                         

Re-Certification

                
                        

         

            

         

                               
                              

                   
      30    

             3   
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
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2. ตำรำงผลกระทบของสถำนีเปลี่ยนถ่ำยน  ำมันหล่อลื่นต่อสิ่งแวดล้อม  
เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น  (Life Cycle Consideration) 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ ดังต่อไปนี้ 1) ขณะขนส่ง 2) ขณะเก็บรักษาน้ ามันหล่อลื่น 3) ขณะเปลี่ยน
ถ่ายน้ ามันหล่อลื่น 4) หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น   

หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม 
(environmental aspects) 

วัฏจกัรของสถานีบริการเปลี่ยนถา่ยน้ ามนัหล่อลื่นต่อสิ่งแวดล้อม 
ขณะขนส่ง ขณะเก็บรักษา

น้ ามันหล่อลื่น 
ขณะเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันหล่อลื่น 

หลังการเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันหล่อลื่น 

การใช้ทรัพยากร (resource use) 
เช่น พลังงาน น้ า วัตถุดิบ 

 
× 

 
× 

 


4 
 
× 

การเกิดวัตถุมีพษิ (hazardous substance) 
1 

3 
5 

7 
การปล่อยมลสารไปสู่ 
(emission/release of pollutant into) 

- อากาศ 


2 
3   


5 

 
 


9 

- น้ า × 
3 

7 
8 

- ดิน × 
3 

7 
9 

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

ผลกระทบอื่นๆ (other impacts) 
- เสียง × × × × 
- กลิ่น × × × × 

ความเหมาะสมส าหรับการใช้ (fitness for use)   **  
ความปลอดภยั (safety)  * *  

หมายเหต ุ    มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกขอ้ก าหนด 
       มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อก าหนด 

       ไม่มีผลกระทบ หรือ มีผลกระทบนอ้ยมาก  
*      มีข้อบังคับตามพระราชบัญญัตโิรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
**     มีข้อก าหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

1. น้ ามันหกรั่วไหลจากอุบัติเหตุการขนส่ง 

2. มลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง  

3. น้ ามันหล่อลื่นเกิดการร่ัวไหล ซ่ึงมีสารอันตรายปนเปื้อนออก เช่น PCA PCB และสารโลหะหนกั 

4. พลังงานไฟฟ้า 

5. น้ ามันหล่อลื่นมีการระเหยออก ซ่ึงมีสารอันตรายปนเปื้อนออก เช่น PCA PCB 

6. บรรจุภัณฑ์  

7. น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว 

8. น้ าเสียที่เกิดจากการท าความสะอาด 

9. อุบัติเหตุจากการร่ัวไหลของถังน้ ามันใต้ดินที่เก็บน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วเพือ่รอการก าจัด 

10. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ ามันหล่อลื่น 

11. ไส้กรองน้ ามัน เศษผ้า เศษขี้เลื่อย  

 
2.1 ขณะขนส่ง 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการขนส่ง ได้แก่ ยานพาหนะท่ีใช้ขนส่งมีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและปล่อยไอ
น้ ามัน ควันรถ ไปสู่อากาศ รวมถึงมลพิษทางเสียงที่เกิดจากยานพาหนะ นอกจากนั้นยังอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์จากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง 
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2.2 ขณะเก็บรักษำน  ำมันหล่อลื่น  
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บรักษาน้ ามันหล่อลื่น ได้แก่ การที่ถังเก็บน้ ามันหล่อลื่นใน
สถานีบริการเกิดการรั่วไหลและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งที่ระเหยสู่อากาศในรูปของไอน้ ามันเชื้อเพิง และ
รั่วไหลสู่ดินและน้ า ท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะเมื่อน้ ามันหล่อลื่นซึม
ลงดินผ่านไปสู่น้ าใต้ดิน จะท าให้น้ ามีกลิ่นเหม็นไม่เหมาะแก่การบริโภคและใช้สอย และสารไฮโดรคาร์บอน
สามารถสะสมในห่วงโซ่อาหารได้ ดังนั้น บริเวณที่เก็บน้ ามันหล่อลื่นจะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และ
ต้องมีฝาปิดอย่างปลอดภัยและต้องได้รับการตรวจเช็คตามระยะเวลา 

 
2.3 ขณะเปลี่ยนถ่ำยน  ำมันหล่อลื่น  
 

ในระหว่างการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น จะมีการระเหยของสารไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลต่ าซึ่ง
เมื่อเกิดปฏิกิริยากับสารประกอบอื่น ๆ ในบรรยากาศ อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจ 
รวมถึงกรณีที่น้ ามันหล่อลื่นหกในระหว่างการเปลี่ยนถ่าย เมื่อมีการชะล้างท าความสะอาดสถานีบริการ
น้ ามันหล่อลื่น น้ ามันก็จะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมท าให้เกิดการตกค้างของสารไฮโดรคาร์บอนในดินและ/หรือน้ า  
นอกจากนั้นยังมีการเกิดก๊าซโอโซนในบรรยากาศชั้นล่าง (ground-level ozone) จากปฏิกิริยาในอากาศ
ระหว่างก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งก๊าซ
โอโซนนี้จะก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและนัยน์ตา รวมถึงเป็นสาเหตุของการเกิด
อาการไอ โรคหอบหืด และโรคปอดบวมด้วย ก๊าซโอโซนที่เกิดขึ้นสามารถท าปฏิกิริยากับสารมลพิษอ่ืน ๆ ใน
อากาศ  

 
2.4 หลังกำรเปลี่ยนถ่ำยน  ำมันหล่อลื่น 
 

หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นซึ่งก่อให้เกิดของเสียอันตรายจากน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจ าพวกโลหะหนัก 
เช่น โครเมียม (Cr) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu) ซึ่งสารเหล่านี้เป็นอันตราย
ต่อห่วงโซ่อาหาร การทิ้งหลังใช้งานของน้ ามันหล่อลื่นจะท าให้สิ่งมีชีวิตได้รับอันตรายจากสารพอลิไซคลิกแอ
โรแมติก (Poly Cyclic Aromatic: PCA) ซึ่งเป็นส่วนประกอบใน mineral oil สารเหล่านี้เป็นสารก่อมะเร็ง 
เมื่อร่างกายได้รับในปริมาณมากอาจเป็นสาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งได้ และเม่ือเก็บหรือทิ้งน้ ามันหล่อลื่นที่
ใช้แล้วและภาชนะบรรจุอย่างไม่ถูกวิธี เกิดการรั่วไหลลงดิน จะท าให้สมบัติของดินเปลี่ยนไปทั้งทางเคมี 
ชีวภาพ และกายภาพ และหากซึมลงสู่ชั้นน้ าใต้ดิน จะท าให้น้ ามีกลิ่นเหม็น 
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3.  แบบค ำร้องขอ ค ำขอรับใบอนุญำต แบบค ำขอจดทะเบียน แบบค ำขอควำมเห็นชอบ แบบกำรยื่นขอ
ก ำหนด และ แบบค ำร้องต่ำง ๆ ของกรมธุรกิจพลังงำน  
ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน https://www.doeb.go.th/dl_allow.php  
 แบบใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (ธพ.ป.๑) 
 แบบใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ (ธพ.ป.๒) 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.๑) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.๑ 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ (ธพ.น.๑ท) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.๑ท 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามัน (ธพ.น.๑ข) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.๑ข 
 แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ (แบบ ธพ.น.๒) และ ตัวอย่างตัวอย่างแบบ ธพ.น.๒ 
 แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.๓) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.๓ 
 แบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการฯ (ธพ.น.๔) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.๔ 
 แบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ (ธพ.น.๔ท) และ ตัวอย่างการ

ออกแบบ ธพ.น.๔ ท 
 แบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามัน (ธพ.น.๔ข) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.๔ข 
 แบบค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.๕) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.๕ 
 แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.๖) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.๖ 
 แบบค าขอเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ ามัน (ทส.น.๑) และ ตัวอย่างการกรอกแบบ ทส.น.๑ 
ส านักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว https://www.doeb.go.th/dl_allow.php  
 แบบใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (ธพ.ป.๑) 
 แบบใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ (ธพ.ป.๒) 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.ก.๑) 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ (ธพ.ก.๑ท) 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ (ธพ.ก.๑ข) 
 แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ (แบบ ธพ.ก.๒) 
 แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.ก.๓) 
 แบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการฯ (ธพ.ก.๔) 
 แบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ (ธพ.ก.๔ท) 
 แบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.๔ข) 
 แบบค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.ก.๕) 
 แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.ก.๖) 
ส านักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ https://www.doeb.go.th/dl_allow.php  
 แบบค าร้องขอ ค าขอรับใบอนุญาต แบบค าขอจดทะเบียน แบบค าขอความเห็นชอบ แบบการยื่นขอก าหนด และ แบบ

ค าร้องต่างๆ 
 ส านักความปลอดภยัธุรกิจน้ ามัน 
 แบบใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ (ธพ.ป.๑) 
 แบบใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (ธพ.ป.๒) 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.๑) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.๑ 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ (ธพ.น.๑ท) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.๑ท 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามัน (ธพ.น.๑ข) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.๑ข 
 แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ (แบบ ธพ.น.๒) และ ตัวอย่างตัวอย่างแบบ ธพ.น.๒ 

https://www.doeb.go.th/dl_allow.php
https://www.doeb.go.th/dl_allow.php
https://www.doeb.go.th/dl_allow.php
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 แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.๓) และ ตัวอยา่งการออกแบบ ธพ.น.๓ 
 แบบค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการฯ (ธพ.น.๔) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.๔ 
 แบบค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ (ธพ.น.๔ท) และ ตัวอย่างการ

ออกแบบ ธพ.น.๔ ท 
 แบบค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามัน (ธพ.น.๔ข) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.๔ข 
 แบบค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.๕) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.๕ 
 แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.๖) และ ตวัอย่างการออกแบบ ธพ.น.๖ 
 แบบค าขอเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ ามัน (ทส.น.๑) และ ตัวอยา่งการกรอกแบบ ทส.น.๑ 
 ส านักความปลอดภยัธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 แบบใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ (ธพ.ป.๑) 
 แบบใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (ธพ.ป.๒) 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.ก.๑) 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ (ธพ.ก.๑ท) 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ (ธพ.ก.๑ข) 
 แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ (แบบ ธพ.ก.๒) 
 แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.ก.๓) 
 แบบค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการฯ (ธพ.ก.๔) 
 แบบค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการระบบการขนส่งกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวทางท่อ (ธพ.ก.๔ท) 
 แบบค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปโิตรเลียมเหลว (ธพ.ก.๔ข) 
 แบบค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.ก.๕) 
 แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.ก.๖) 
 ส านักความปลอดภยัธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ
 แบบใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ (ธพ.ป.๑) 
 แบบใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (ธพ.ป.๒) 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.ช.๑) 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (ธพ.ช.๑ท) 
 แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ (ธพ.ช.๑ข) 
 แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ (แบบ ธพ.ช.๒) 
 แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.ช.๓) 
 แบบค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการฯ (ธพ.ช.๔) 
 แบบค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อ (ธพ.ช.๔ท) 
 แบบค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ (ธพ.ช.๔ข) 
 แบบค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.ช.๕) 
 แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.ช.๖) 
 แบบค าขอประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง 
 ค าขออนุญาตใช้ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว 
 ค าขอต่ออายุใบอนุญาต (วอ.9) 
 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) 
 ค าขออนุญาตมไีว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.7) 
 ค าร้องขอผ่อนผันรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วน 
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 ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามัน ตามมาตรา 7 (แบบ นพ. 104) 
 ค าขอจดทะเบียนเป็นผู้คา้น้ ามันตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตกิารค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ นพ.103) 
 ค าขอจดทะเบียนเป็นผู้คา้น้ ามันตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตกิารค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ นพ.102) 
 ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ นพ.101) 
 แบบค าขอความเห็นชอบสถานท่ีทีใ่ช้เก็บส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง (แบบ นพ.304) 
 แบบการยื่นขอก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้า (แบบ นพ. 302) 
 แบบค าขอความเห็นชอบเพื่อก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการคา้ (แบบ นพ. 301) 
 รายละเอียดคลังและถังเก็บน้ ามันเช้ือเพลิงของผู้ขอใบอนุญาตเป็นผูค้้าน้ ามันตามมาตรา 7 หรือผู้จดทะเบียนเป็นผู้ค้า

น้ ามันตามมาตรา 10 
 รายละเอียดสถานีบริการที่ผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 หรือผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 10 

เป็นผู้ด าเนินการเอง 
 ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ ณ.สถานท่ีบรรจุก๊าซ (สถานีบรรจุก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ สถานีบริการ) 

และบรรจุก๊าซโดยยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก (ป.ล. 1) 
 ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ (ป.ล. 1/1) 
 ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ (ป.ล. 1/1 พิเศษ) 
 ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ (ป.ล. 1/2) 
 ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ ณ สถานท่ีบรรจุก๊าซ (ป.ล. 1 พิเศษ) 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกา๊ซ (ป.ล. 2) 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกา๊ซ (ป.ล. 2 พิเศษ) 
 ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการบรรจุก๊าซ (ป.ล. 3) 
 ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการบรรจุก๊าซ (ป.ล. 3 พิเศษ) 
 ค าขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการบรรจุก๊าซ (ป.ล. 4) 
 ค าขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกจิการบรรจุก๊าซ (ป.ล. 4 พิเศษ) 
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