
เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
น้ํามันหลอลื่น 

 
 ขอบเขตและคําอธิบาย 
 ขอบเขต 

ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะน้ํามันเครื่องโดยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
1. น้ํามันเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ หรือเครื่องยนตเบนซิน 
2. น้ํามันเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด หรือเครื่องยนตดีเซล 

 คําอธิบาย 
 น้ํามันเครื่อง หมายถึง น้ํามันสําหรับหลอลื่นเครื่องยนตที่มีการเผาไหมภายในทั้งเครื่องยนตแบบจุด
ระเบิดดวยประกายไฟหรือเครื่องยนตเบนซิน และเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัดหรือเครื่องยนตดีเซล 
  
 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากน้ํามันหลอลื่นที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 น้ํามันหลอลื่นที่ใชในรถยนต เปนน้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน (base oil) ที่มีการเติมแตงสารเติมแตงลงไป
เพื่อใหน้ํามันมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานดานนั้นๆ  ดังนั้นกระบวนการผลิตน้ํามันหลอลื่นจึงไดมาจากการ
กลั่นน้ํามันดิบ ซึ่งจะมีผลิตภัณฑพลอยได เชน บิทูเมน (bitumen) แวกซ (wax) สารอะโรมาติก (aromatics) เปน
ตน และทําใหเกิดมลพิษตางๆ เชน กากของเสีย มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในกระบวนการ
ผลิต และมลพิษทางน้ําซึ่งโดยปกติในโรงผลิตจะตองมีระบบบําบัด สําหรับกระบวนการนําน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลว
มากลั่นใหมจะทําใหเกิดกากของเสีย ซึ่งปะปนดวยโลหะหนักมากมาย เปนผลเสียตอสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง 
 ในการใชงานน้ํามันหลอลื่น ผูใชงานที่มีการสัมผัสน้ํามันหลอลื่นเปนประจํา ผิวหนังอาจจะแตก ระคาย
เคืองเปนผื่นแดง เกิดการติดเชื้อและแพได นอกจากนี้กลิ่นไอของเครื่องยนตที่ใชน้ํามันหลอลื่น จะเปนอันตรายตอ
สุขภาพของผูสูดดมมากเกินไป เพราะจะทําใหเกิดอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส ออนเพลีย ระคายเคืองตอหลอดลมและ
ปอด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไดรับสารอันตรายชนิดโพลีไซคลิกแอโรแมติก (polycyclic aromatic; PCA) 
 ในการทิ้งน้ํามันหลอลื่นที่ใชงานแลว เปนปญหาที่สําคัญที่สุดของชวงชีวิตของผลิตภัณฑนี้เนื่องจาก
น้ํามันหลอลื่นที่ใชงานแลวจะปนเปอนดวยโลหะหนักท่ีเกิดจากการเสียดสีของลูกสูบหรือโลหะในเครื่องยนต เชน 
โครเมียม (Cr) แคดเมียม (Cd) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn)  และทองแดง (Cu)  เมื่อสัมผัสสารเหลานี้เปนเวลานาน
จะทําใหเกิดอาการแพ นอกจากนี้ในน้ํามันหลอลื่นที่ใชงานแลวยังมีสาร PCA และโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล 
(polychlorinated biphenyls; PCB)  ซึ่งถารางกายไดรับในปริมาณมากจะเปนสาเหตุของการเปนโรคมะเร็ง 
หรือจะถูกสะสมในแหลงดิน แหลงน้ําและเขาสูวงจรหวงโซอาหารของพืช สัตว และมนุษย 
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 เกณฑขอกําหนดสําหรับน้ํามันหลอล่ืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ใหพิจารณาเลือกซื้อน้ํามันหลอลื่นที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว ISO 14024   
EcoLogo เปนตน หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับ
น้ํามันหลอลืน่ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้  
 
เกณฑขอกําหนดสําหรับน้ํามันหลอลื่นที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

เกณฑขอกําหนดสําหรับน้ํามันหลอลื่นที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1. ขอกําหนดทั่วไป 
      1.1. น้ํามันหลอลื่นตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง
กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหลอลื่น พ.ศ. 2554 หรือที่ประกาศใช   ณ ขณะนั้น 
  2. ขอกําหนดของน้ํามันหลอลื่น 
      2.1 ไมมีอนุภาคของแคดเมียม โครเมียมเฮกซาวาเลนท ตะก่ัว และปรอท 
      2.2 มีสารโพลีไซคลิก แอโรแมติก (polycyclic aromatic) ไดไมเกินรอยละ 3 โดยน้ําหนักและมีสารโพลีคลอริเนทเต็ด
ไบฟนิล (polychlorinated biphenyl) ไดไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
      2.3 ผูผลิตตองมีเอกสารแสดงคําแนะนําวิธีการจัดการน้ํามันหลอลื่นทั้งที่ใชงานแลว และยังไมไดใชงาน  
รวมทั้งการจัดการบรรจุภัณฑที่ปนเปอนน้ํามันหลอลื่นขางตนโดยที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เห็นได
ชัดเจน หรือระบุไวที่บรรจุภัณฑ 
      2.4 ภาชนะบรรจุตองผานการทดสอบความแข็งแรง ตามวิธีทดสอบขอ 6.1.5.3 drop test ที่กําหนดใน 
Recommend on the Transport of Dangerous Goods หรือมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐาน
ระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ เชน ASTM JIS BS IEC เปนตน 
      2.5 บรรจุภัณฑพลาสติกตองมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกบนบรรจุภัณฑ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 
11469 
      2.6 บรรจภุัณฑกระดาษตองผลิตจากวัสดุที่นํากลับมาใชใหมในสัดสวนดังนี้ 

- กระดาษผิวกลอง ตองผลิตจากเยื่อเวียนทําใหมไมนอยกวารอยละ 50 โดยน้ําหนัก 
- กระดาษทําลูกฟูก ตองผลิตจากเยื่อเวียนทําใหมไมนอยกวารอยละ 100 โดยน้ําหนัก 

 
 หลักฐานเพื่อการตรวจรับน้ํามันหลอลื่นที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 1. เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมรับรองผลิตภัณฑ เชน ฉลากเขียว มาตรฐาน ISO 14024 หรือ 
EcoLogo เปนตน พรอมทั้งใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว หากผลิตภัณฑไมไดรับฉลาก
สิ่งแวดลอมตองมีหลักฐานตามที่ระบุไวในขอ 2) และ 3) ตอไปนี้ 

 2. เอกสารผลิตภัณฑไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน ดังระบุในขอ 1.1 ของเกณฑ
ขอกําหนด  

 3. เอกสารรับรองน้ํามันหลอลื่นเปนไปตามขอกําหนดสําหรับน้ํามันหลอลื่นที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมที่ระบุไวในสวนที่ 2 ของเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจลง
นามในนามของนิติบุคคล  ดังตอไปนี้ 



3.1 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก ดังระบุในขอ 2.1 ของเกณฑขอกําหนด ดวยวิธีอะตอมิก
แอบซอรปชันสเปกโทรสโกป (atomic absorption spectroscopy) หรือวิธีอินดัคทีฟลี-
คัปเปลพลาสมา อะตอมิกอิมิสชันสเปกโทรเมตรี (inductively-coupled plasma 
atomic emission spectrometry: ICP) หรือวิธีอื่น ที่กําหนดในมาตรฐานระหวาง
ประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ 

3.2 ผลทดสอบหาปริมาณโพลิไซคลิกแอโรแมติกตามวิธีที่กําหนดในมาตรฐาน IP 346 หรือวิธี
ทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศหรือระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ หรือ
เอกสารแสดงปริมาณสารตามเกณฑขอกําหนด เชน เอกสารจากผูจัดสงวัตถุดิบ 
(Supplier), MSDS ( Material safety data sheet ),  เอกสารเทคนิคผลิตภัณฑ (Technical 
Data) เปนตน 

3.3 ผลทดสอบหาปริมาณโพลิคลอริ เนตเตดไบฟนิลตามวิธีทดสอบที่ กํ าหนดในมาตรฐาน  
ASTM D 4059 หรือวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศหรือระดับประเทศที่เปนที่
ยอมรับ หรือเอกสารแสดงปริมาณสารตามเกณฑขอกําหนด เชน เอกสารจากผูจัดสง
วัตถุดิบ (Supplier), MSDS ( Material safety data sheet ), เอกสารเทคนิคผลิตภัณฑ 
(Technical Data) เปนตน 

3.4 ตัวอยางชิ้นสวนของบรรจุภัณฑหรือเอกสารคําแนะนําดังระบุไวในขอ 2.3 ของเกณฑขอกําหนด 
ตัวอยางเชน MSDS ( Material safety data sheet ) เปนตน  

3.5  ผลทดสอบความแข็งแรงของภาชนะบรรจุตามวิธีทดสอบขอ 6.1.5.3 drop test ที่กําหนดใน 
Recommend on the Transport of Dangerous Goods หรือมาตรฐานระหวางประเทศ 
หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ เชน ASTM JIS BS IEC เปนตน 

3.6 ตัวอยางชิ้นสวนของบรรจุภัณฑที่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณบงบอกประเภทของ
พลาสติกดังระบุ ในขอ 2.5 ของเกณฑขอกําหนด 

3.7 หลักฐานเอกสารรับรองการนําวัสดุกลับมาใชใหมมาผลิตบรรจุภัณฑดังระบุไวในขอ 2.5 
และ 2.6 ของเกณฑขอกําหนด 

               
หมายเหตุ  : ผลทดสอบตองมาจากโดยหองปฏิบัติการของทางราชการ หรือหองปฏิบัติการของเอกชน หรือ

บริษัทผูผลิตน้ํามันหลอลื่นที่ไดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบ
เทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) หรือที่
เชื่อถือได และเครื่องมือทดสอบตองไดรับการสอบเทียบอยางเหมาะสม โดยที่ผลการทดสอบ
ตองมีอายุไมเกนิ 1 ป 

 


