TGC-V–025.00-3/60

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
สถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ
1. ขอบเขตและคําอธิบาย
“สถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ” ในที่นี้หมายถึง สถานบริการ หรือศูนยบริการ หรืออู ที่ใหบริการ
ซอมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รวมถึงการซอมตัวถัง การเคาะ พนสี และการพนสีกันสนิม
ซึ่งจัดเปนโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะเปนบริการหนึ่งที่หนวยงานภาครัฐใชบริการอยางตอเนื่อง ทั้ง
การบํารุงรักษาตามระยะปกติ และกรณีที่เกิดความเสียหายเฉพาะจุดเฉพาะเหตุการณ ซึ่งการดําเนินงานมีการใช
สารเคมีและวัตถุอันตราย กอใหเกิดของเสียและมลพิษหลากหลายจากกระบวนการปฏิบัติงาน เชน น้ําเสีย
น้ํามันหลอลื่นที่เปลี่ยนถายออก ฝุนผงจากการทําความสะอาด อะไหลที่ไมใชงาน เปนตน หากไมมีการจัดการ
ควบคุม ปองกันที่เพียงพอ สิ่งเหลานี้อาจกอใหเกิดผลกระทบและปญหาตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมได
ดังนั้น จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะกําหนดมาตรการ แนวทางในการปองกันและลดผลกระทบจากการประกอบ
กิจการสถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ
3. เกณฑขอกําหนดสําหรับสถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว หรือการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแตระดับที่ 3 ขึ้นไป หรือการ
รับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม มอก. 14001 หรือ ISO 14001
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบริการอูซอมรถยนต พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให
ใชเครื่องหมายดังกลาว หรือเอกสารรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแตระดับที่ 3 ขึ้นไป หรือเอกสารรับรองดาน
การจัดการสิ่งแวดลอม มอก. 14001 หรือ ISO 14001
3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว หรือการรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาจาก
เกณฑขอกําหนดสําหรับสถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้
3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป
ต อ งเป น สถานประกอบกิ จ การที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จ การอย า งถู ก ต อ งตาม
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ในกรณีที่เกี่ยวของ)
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ (ในกรณีที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมีการประกาศใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุม)

-23.2.2 ขอกําหนดพิเศษ
1) มีการกําหนดและประกาศนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอมเปนลายลักษณอักษรและ
สื่อสารใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนามของสถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ เชน สําเนาประกาศนโยบายขององคกร ภาพถาย
การติดประกาศ หรือการบรรจุเนื้อหาในหลักสูตรการฝกอบรม เปนตน
2) มีผูรับผิดชอบการจัดการสิ่งแวดลอมของสถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนามของสถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ เชน สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบหรือเอกสาร
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ เปนตน
3) มีการพิจารณาและระบุปญหาสิ่งแวดลอมหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ
ในสถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนามของสถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ เชน รายงานการประชุม เอกสารการประเมินปญหา
คูมือปฏิบัติงาน เปนตน
4) มีการจัดเก็บอะไหล ผลิตภัณฑและสารเคมี โดยมีการปองกันอันตรายและการรั่วไหลที่อาจ
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เกิดขึ้น
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนามของสถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ เชน คูมือปฏิบัติงาน แผนผังหรือภาพถายแสดงพื้นที่
และการจัดเก็บอะไหล ผลิตภัณฑและสารเคมี เอกสารแนวทางการปองกันอันตรายและการรั่วไหล เปนตน
5) มีการติดตามตรวจสอบและจัดการหรือบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามพารามิเตอรและคา
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนดดังตอไปนี้
- คาความเปนกรดและดาง (pH) ระหวาง 5.5 ถึง 9.0
- สารแขวนลอย (SS) ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร
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-3- น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร
- ซีโอดี (COD) ไมเกิน 120 มิลลิกรัมตอลิตร
กรณีที่มีบริการเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น และเคาะพนสีตองสงผลการทดสอบปริมาณโลหะ
หนักเพิ่ม ดังตอไปนี้
- สังกะสี (Zinc) ไม เกิน 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร
- โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Hexavalent Chromium) ไม เกิน 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร
- โครเมียมชนิดไตรวาเลนท (Trivalent Chromium) ไม เกิน 0.75 มิลลิกรัมตอลิตร
- ทองแดง (Copper) ไม เกิน 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร
- แคดเมียม (Cadmium) ไม เกิน 0.03 มิลลิกรัมตอลิตร
- ตะกั่ว (Lead) ไม เกิน 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร
- นิกเกิล (Nickel) ไม เกิน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร
- แมงกานีส (Manganese) ไม เกิน 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนามของสถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ เชน เอกสารและแผนผังหรือภาพถายการจัดการ
หรือระบบบําบัดน้ําเสีย คูมือการใชงานและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน และผลการตรวจสอบ
ลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกที่มีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ ในกรณีที่อยูภายใตบังคับตาม
กฎหมาย
6) มีการคัดแยก เก็บรวบรวมและกําจัดขยะหรือของเสียอยางถูกตองตามกฎหมาย
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนามของสถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ เชน เอกสารการกําหนดขั้นตอนและแนวทาง
ปฎิบัติ แผนผังหรือภาพถายในการคัดแยก การเก็บรวบรวมและการกําจัดขยะหรือของเสีย เปนตน
7) มีการควบคุม ปองกัน และลดหรือขจัดมลพิษทางอากาศและเสียง เชน ฝุนละออง เขมา
ควัน ละอองสีหรือไอระเหยของสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ใน สถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนามของสถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ เชน เอกสารและแผนผังหรือภาพถายการควบคุม
ปองกัน และลดหรือขจัดมลพิษทางอากาศที่อาจเกิดขึ้น คูมือการใชงานและบํารุงรักษาระบบบําบัดอากาศ
เสีย อุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชในการควบคุม ปองกัน และลดหรือขจัดมลพิษทางอากาศ เปนตน

-48) มีแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีการติดตั้งอุปกรณเตือนภัยและ
ดับเพลิงอยางถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด และมีการซักซอมหรือฝกปฏิบัติกรณีไฟไหมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนามของสถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ เชน แผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เอกสารการกําหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ เอกสารและแผนผังหรือภาพถาย การจัดเก็บเชื้อเพลิง
และกาซ ติดตั้งอุปกรณเตือนภัยและดับเพลิง เปนตน
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9) ไมมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ ยอนหลัง 1 ป นับจากวันที่ยื่นคําขอ
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนามของสถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ วาไมมีการรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบหรือความ
เดือดรอนรําคาญจากการประกอบกิจการตอประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง หรือมี แตไดดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขหรือพิสูจนเปนที่ยุติแลววา ในสภาพปจจุบันการประกอบกิจการของโรงแรมมิไดกอใหเกิดเหตุตามที่มี
การรองเรียน ภายในชวงเวลายอนหลัง 1 ป นับจากวันที่ยื่นคําขอ

หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ
เอกชนที่ ได รับ การรับ รองความสามารถของห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่
มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)
2) การรับรองนี้มีอายุ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคาและ
บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก ใน
กรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สถานประกอบกิจการซอมยานพาหนะ
1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(สินคาและบริการประเภทยานยนตและน้ํามันเชื้อเพลิง) เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
4. ประกาศใชเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560

