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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กาหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อกาหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้สามารถใช้ผลิตเป็นนามันดีเซลหมุนเร็วได้ทุกประเภท เพื่อส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การด าเนิ น การให้ น ามั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว บี ๑๐ เป็ น น ามั น พื นฐานของประเทศ
เป็ น การเร่ ง ด่ ว นตามนโยบายรั ฐ บาล อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ ง
แห่ งพระราชบั ญญัติการค้านามันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน เรื่ อ ง ก าหนดลั ก ษณะและคุ ณ ภาพของ
ไบโอดีเซล ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๓ ประกาศนีมิให้ใช้บังคับกับไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่จาหน่าย
หรือมีไว้เพื่อจาหน่ายไปนอกราชอาณาจักร โดยการขนส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยตรงทางทะเล
ข้อ ๔ ภายใต้บังคับของข้อ ๘ ลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิ ลเอสเตอร์
ของกรดไขมันให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี
การเติมสารเติมแต่งในไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ให้ผู้ค้านามันแจ้งขอ
ความเห็นชอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อนจึงจะดาเนินการได้
ข้อ ๕ ให้ ผู้ ค้ า น ามั น ที่ ป ระสงค์ จ ะจ าหน่ า ยหรื อ มี ไ ว้ เ พื่ อ จ าหน่ า ยไบโอดี เ ซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ยื่น แบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบการจาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่าย
ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ตามแบบ ธพ. ค ๔๐๖ ท้ายประกาศนี พร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐานประกอบ ณ ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน หรือตามสถานทีแ่ ละวิธกี ารอื่นตามทีอ่ ธิบดี
กรมธุ ร กิ จ พลั ง งานก าหนด และต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอธิ บ ดี ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งานก่ อ นจึ ง จะ
ดาเนินการได้
ข้อ ๖ เมื่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ความเห็นชอบการจาหน่าย
หรื อ มี ไ ว้ เ พื่ อ จ าหน่ า ยไบโอดี เ ซลประเภทเมทิ ล เอสเตอร์ ข องกรดไขมั น ตามที่ ผู้ ค้ า น ามั น แจ้ ง แล้ ว
กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ ตามแบบ ธพ. ค ๔๐๗ ท้ายประกาศนี
หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีกาหนดระยะเวลาไม่เกินสามปี นับแต่
วันที่ออก
ข้อ ๗ ผู้ค้านามันที่ได้รับความเห็นชอบให้จาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่ายไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ตามข้อ ๖ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๖๔ ง
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(๑) ผลิตหรือจาหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ณ สถานที่ที่กาหนดไว้
ในหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ
(๒) ส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ค่าจุดขุ่นและค่าจุด อุดตันการไหลที่อุณหภูมิต่าของ
ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ต่อกรมธุรกิจพลังงานเป็นรายไตรมาส ภายในวันที่สิบห้า
ของเดือนถัดจากเดือนสุดท้ายของไตรมาสนัน
การยื่น รายงานให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน หรือตามสถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงานกาหนด
(๓) ผู้ค้านามันที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภทผู้ค้านามัน หรือย้ายสถานที่ตังสานักงานแห่งใหญ่
หรื อ เลิ ก การผลิ ต หรื อ การจ าหน่ า ยไบโอดีเ ซลประเภทเมทิ ล เอสเตอร์ข องกรดไขมั น จะต้ อ งแจ้ง
เปลี่ยนแปลงหรือแจ้งเลิกต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง หรือ
วันที่เลิกการผลิต หรือการจาหน่าย แล้วแต่กรณี
(๔) ผู้ค้านามันที่ประสงค์จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดใด ๆ ที่ได้แจ้ง
หรือระบุไว้ในแบบแจ้งซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว นอกเหนือจากข้อ ๗ (๓) ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายการต่ อ อธิ บ ดี ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งาน ก่ อ นวั น ที่ ป ระสงค์ จ ะเพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง หรื อ ยกเลิ ก
แล้ว แต่กรณี และจะต้องได้รับ ความเห็ นชอบจากอธิ บดีกรมธุรกิจพลังงานก่อนจึงจะดาเนินการได้
โดยกรณีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลง
ล่ว งหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันทาการ สาหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงอื่นที่ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะ
และคุณภาพของไบโอดีเซล ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันทาการ
การแจ้ งเพิ่ มเติม เปลี่ ย นแปลง หรื อ ยกเลิ กรายการตามข้อ ๗ (๓) และ (๔) ให้ แ จ้ง
เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ อธิ บ ดี ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งานพร้ อ มส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานประกอบ โดยให้ ยื่ น
ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ พลั ง งาน กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน หรื อ ตามสถานที่ แ ละวิ ธี ก ารอื่ น ตามที่ อ ธิ บ ดี
กรมธุรกิจพลังงานกาหนด
ข้อ ๘ ลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ผู้ค้านามัน
จาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่ายดังต่อไปนีจะไม่เป็นไปตามที่กาหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนีก็ได้
แต่ผู้ค้านามันต้องแจ้งลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลดังกล่ าวเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนด
ในรายละเอียดแนบท้าย เพื่อขอความเห็นชอบและต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน
(๑) ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันสาหรับการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
นอกจากการขนส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยตรงทางทะเล
(๒) ไบโอดีเซลประเภทเมทิล เอสเตอร์ของกรดไขมันส าหรับ การนาไปใช้ กับยานพาหนะ
ที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๖๔ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

(๓) ไบโอดีเซลประเภทเมทิล เอสเตอร์ของกรดไขมันสาหรับการนาไปใช้ตามโครงการหรือ
นโยบายของรัฐบาล หรืองานวิจัย หรืองานทดสอบเครื่องยนต์ ทังนี ให้รวมถึงไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นีด้วย
(๔) ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันสาหรับการจาหน่ายให้แก่ผู้ค้านามัน
ซึ่งเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล เพื่อนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
(๕) ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันสาหรับการจาหน่ายให้แก่ผู้ค้านามัน
ตาม (๑) (๒) และ (๓)
ข้อ ๙ การขอและการให้ ค วามเห็ น ชอบตามข้ อ ๔ วรรคสอง ข้ อ ๕ และข้ อ ๘
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกาหนด
ข้อ ๑๐ ประกาศนีไม่กระทบกระเทือนการให้ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน หรือการให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนีมีผลใช้ บังคับ
และให้คงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
นันธิกา ทังสุพานิช
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
พ.ศ. ๒๕๖๒
รายการ
๑
๒

ข้อกําหนด
เมทิลเอสเตอร์

ร้อยละโดยนำ้ หนัก

(Methyl esters)

% wt.

ความหนาแน่น ณ อุณหภูมิ ๑๕ องศาเซลเซียส กิโลกรัม/ลูกบำศก์เมตร
(Density at 15oC)

๓

๔
๕
๖

อัตราสูงต่าํ

kg/m3

ความหนืด ณ อุณหภูมิ ๔๐ องศาเซลเซียส

เซนติสโตกส์

(Viscosity at 40oC)

cSt

จุดวาบไฟ

องศำเซลเซียส

(Flash point)

o

กํามะถัน

ร้อยละโดยนำ้ หนัก

(Sulphur)

% wt.

กากถ่าน

ร้อยละโดยนำ้ หนัก

วิธีทดสอบ ๑/

ไม่ต่ํากว่า

๙๖.๕

EN ๑๔๑๐๓

ไม่ต่ํากว่า

๘๖๐

ASTM D ๑๒๙๘

และ
ไม่สูงกว่า

๙๐๐

ไม่ต่ํากว่า

๓.๕

ASTM D ๔๔๕

และ
ไม่สูงกว่า

๕.๐

ไม่ต่ํากว่า

๑๒๐

ASTM D ๙๓

C
ไม่สูงกว่า

๐.๐๐๑๐ ASTM D ๒๖๒๒

ไม่สูงกว่า

๐.๓๐

ASTM D ๔๕๓๐

ไม่ต่ํากว่า

๕๑

ASTM D ๖๑๓

ไม่สูงกว่า

๐.๐๒

ASTM D ๘๗๔

ไม่สูงกว่า

๕๐๐

EN ISO ๑๒๙๓๗

ไม่สูงกว่า

๒๔

EN ๑๒๖๖๒

จากร้อยละ ๑๐ ของส่วนที่เหลือจากการกลั่น
(Carbon residue on 10%

% wt.

distillation residue)
๗

จํานวนซีเทน
(Cetane number)

๘
๙
๑๐
๑๑

เถ้าซัลเฟต

ร้อยละโดยนำ้ หนัก

(Sulphated ash)

% wt.

นํา

มิลลิกรัม/กิโลกรัม

(Water)

mg/kg

สิ่งปนเปื้อนทังหมด

มิลลิกรัม/กิโลกรัม

(Total contamination)

mg/kg

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง

ไม่สูงกว่า หมายเลข ๑ ASTM D ๑๓๐

(Copper strip corrosion)
๑๒

เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ชั่วโมง

ไม่ต่ํากว่า

๑๐

EN ๑๕๗๕๑

๐.๕๐

ASTM D ๖๖๔

ณ อุณหภูมิ ๑๑๐ องศาเซลเซียส
๑๓

(Oxidation stability at 110oC)
ค่าความเป็นกรด

hours
มิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์/กรัม ไม่สูงกว่า

(Acid value)

mg KOH/g

(ต่อ -๒-)

-๒รายการ
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ข้อกําหนด

วิธีทดสอบ ๑/

อัตราสูงต่าํ

ค่าไอโอดีน

กรัมไอโอดีน/๑๐๐ กรัม

(Iodine value)

g Iodine/100g

กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์

ร้อยละโดยนำ้ หนัก

(Linolenic acid methyl ester)

% wt.

เมทานอล

ร้อยละโดยนำ้ หนัก

(Methanol)

% wt.

โมโนกลีเซอไรด์

ร้อยละโดยนำ้ หนัก

(Monoglyceride)

% wt.

ไดกลีเซอไรด์

ร้อยละโดยนำ้ หนัก

(Diglyceride)

% wt.

ไตรกลีเซอไรด์

ร้อยละโดยนำ้ หนัก

(Triglyceride)

% wt.

กลีเซอรีนอิสระ

ร้อยละโดยนำ้ หนัก

(Free glycerin)

% wt.

กลีเซอรีนทังหมด

ร้อยละโดยนำ้ หนัก

(Total glycerin)

% wt.

โลหะกลุ่ม ๑ (โซเดียมและโปแตสเซียม)

มิลลิกรัม/กิโลกรัม

(Group I metals; Na + K)

mg/kg

โลหะกลุ่ม ๒ (แคลเซียมและแมกนีเซียม)

มิลลิกรัม/กิโลกรัม

(Group II metals; Ca + Mg)

mg/kg

ฟอสฟอรัส

ร้อยละโดยนำ้ หนัก

(Phosphorus)

% wt.

จุดขุ่น

องศำเซลเซียส

(Cloud point)

o

จุดอุดตันการไหลที่อุณหภูมติ ่ํา

องศำเซลเซียส

Cold flow plugging point)

o

ไม่สูงกว่า

๑๒๐

EN ๑๔๑๑๑

ไม่สูงกว่า

๑๒.๐

EN ๑๔๑๐๓

ไม่สูงกว่า

๐.๒๐

EN ๑๔๑๑๐

ไม่สูงกว่า

๐.๔๐

EN ๑๔๑๐๕

ไม่สูงกว่า

๐.๒๐

EN ๑๔๑๐๕

ไม่สูงกว่า

๐.๒๐

EN ๑๔๑๐๕

ไม่สูงกว่า

๐.๐๒

EN ๑๔๑๐๕

ไม่สูงกว่า

๐.๒๕

EN ๑๔๑๐๕

ไม่สูงกว่า

๕.๐

EN ๑๔๕๓๘

ไม่สูงกว่า

๕.๐

EN ๑๔๕๓๘

ไม่สูงกว่า

๐.๐๐๑๐ EN ๑๔๑๐๗
รายงาน๒/

C
รายงาน๒/

C

สารเติมแต่ง (ถ้ามี)

ให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก

(Additives, if any)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

หมายเหตุ ๑/ ให้ใช้วิธีทดสอบที่กําหนดในรายละเอียดแนบท้ายนีหรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธี
ที่กําหนดในรายละเอียดแนบท้ายนี
๒/ ให้ผู้ค้านํามันรายงานค่าจุดขุ่นและค่าจุดอุดตันการไหลที่อุณหภูมิต่ํา ต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นรายไตรมาส
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนสุดท้ายของไตรมาสนัน

แบบ ธพ. ค ๔๐๖ หน้า ๑
เฉพาะเจ้าหน้าที่

กรมธุรกิจพลังงาน

แบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบการจาหน่าย
หรือมีไว้เพื่อจาหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน แบบแจ้งเลขที่………………………..………
รับวันที่……………………………….…………

ยื่นต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผ่านศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้านํามัน)...........................................................................................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บุคคลธรรมดา  บจก.  บมจ.  หจก.  อื่นๆ (ระบุ)............................................................................
เลขประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)             
เลขทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบคุ คล)             
ประเภทผู้ค้านํามัน  มาตรา ๗ ใบอนุญาตเลขที่ ............................  มาตรา ๗ ในเขตปลอดอากร ใบอนุญาตเลขที่ ..................................
 มาตรา ๑๐ เลขทะเบียน ..................................  มาตรา ๑๑ เลขทะเบียน................................  อื่นๆ .................................................
สํานักงานแห่งใหญ่ ตังอยู่เลขที่.................. หมู่ท.ี่ ......... อาคาร/หมูบ่ ้าน............................................ ห้องเลขที่...................... ชันที่.....................
ตรอก/ซอย..................................................................... ถนน............................................................. ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต.................................................................... จังหวัด.......................................................... รหัสไปรษณีย์..............................................
โทรศัพท์......................................................................... โทรสาร...............................................................
ขอรับความเห็นชอบการจาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน โดยขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
การจัดหาไบโอดีเซล
ผลิตด้วยตนเอง
สถานที่ผลิตตังอยู่เลขที่................ หมู่ท.ี่ ....................... ตรอก/ซอย.........................................................................
ถนน............................................. ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต....................................................
จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์......................... โทรสาร..........................
กําลังการผลิตติดตัง.............................................ลิตร/วัน
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต..............................................................................................................................................
ก่อสร้างโรงงาน และติดตังอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อย พร้อมเปิดดําเนินการ
ได้ตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตได้แล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามทีก่ รมธุรกิจพลังงาน
กําหนด โดยมีรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของไบโอดีเซลตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี
จัดซือจากผูผ้ ลิตรายอื่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานแล้ว จํานวน ............. ราย ได้แก่
๑) .................................................... หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ (แบบ ธพ.ค ๔๐๗) เลขที่ ..................
๒) .................................................... หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ (แบบ ธพ.ค ๔๐๗) เลขที่ ..................
๓) .................................................... หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ (แบบ ธพ.ค ๔๐๗) เลขที่ ..................
๔) .................................................... หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ (แบบ ธพ.ค ๔๐๗) เลขที่ ..................
สถานที่จําหน่าย
เลขที่.................... หมู่ท.ี่ ........... อาคาร/หมู่บ้าน............................................... ห้องเลขที่.................... ชันที่.................
ตรอก/ซอย................................................ ถนน............................................... ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด......................................................... รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์.................................................... โทรสาร.......................................................
เอกสารประกอบ
ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาการขอรับความเห็นชอบ ได้แก่
การพิจารณา
๑. เอกสารยืนยันตัวตน
๒. หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมากระทําการแทน)
๓. สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ (กรณีใช้สถานที่ประกอบกิจการทีไ่ ม่ใช่ของตนเอง)
๔. แผนที่สถานที่ตังโรงงานผลิตไบโอดีเซล (กรณีผลิตไบโอดีเซลด้วยตนเอง)
๕. สรุปข้อมูลกระบวนการผลิตไบโอดีเซลและการควบคุมคุณภาพไบโอดีเซล (กรณีผลิตไบโอดีเซลด้วยตนเอง)
๖. รายการเครื่องมืออุปกรณ์ทใี่ ช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพไบโอดีเซล
๗. รายงานผลการตรวจวิเ คราะห์คุ ณภาพของไบโอดี เซลที่ ได้จ ากกระบวนการผลิต ของผู้ ค้า นํา มัน ที่ เป็นผู้ผลิต
ไบโอดีเซล (กรณีผลิตไบโอดีเซลด้วยตนเอง)
๘. อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................................................

แบบ ธพ. ค ๔๐๖ หน้า ๒
การรับผลการพิจารณา
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะรับผลการพิจารณาการขอรับความเห็นชอบ โดยทาง
 ไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ โดยได้ แ นบซองและใบตอบรั บ (ใบเหลื อ ง) ที่ จ่ า หน้ า ชื่ อ และที่ อ ยู่ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจน พร้ อ มติ ด แสตมป์
สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามอัตราของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มาพร้อมนีแล้ว
 รับด้วยตนเอง โดยขอให้แจ้งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)............................................................................................
(หากผู้มีอํานาจไม่มารับเอกสารด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่นมารับผลการพิจารณาแทน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป์
ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ ๓๐ บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด ๖ เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ ๑ ชุด)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นและเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ส่งตามที่กาหนดไว้ในแบบแจ้งถูกต้องและเป็นจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(………………………………………………………)
วันที่……………………………………………………….
(ประทับตรานิติบุคคล)
(ถ้ามี)
ลงชื่อ................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(………………………………………………………)
วันที่……………………………………………………….

เลขที.่ ................

แบบ ธพ. ค ๔๐๗
หนังสือรับรอง
การให้ความเห็นชอบการจาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่าย
ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน

หนังสือรับรองฉบับนีออกให้เพื่อแสดงว่า ผู้ค้าน้ามันชื่อ..................................................................
ส้านักงานแห่งใหญ่ ตังอยู่เลขที่.................... หมู่ที่............ อาคาร/หมู่บ้าน............................. ห้องเลขที่.................
ชันที่......... ตรอก/ซอย.................................. ถนน........................................... ต้าบล/แขวง......................................
อ้าเภอ/เขต........................................................จังหวัด.......................................... ได้รับความเห็นชอบการจําหน่าย
หรือมีไว้เพื่อจําหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ณ สถานที่ที่กําหนดดังต่อไปนี
สถานที่ผลิต .............................................................................................................................
สถานที่จําหน่าย........................................................................................................................
โดยผู้ได้รับความเห็นชอบการจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมัน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด
การจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ตามหนั งสือ
รับรองฉบับนี ให้ใช้ได้ตังแต่วันที่.............................................................จนถึงวันที่....................................................
ออกให้ ณ วันที่................................................................
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ประทับตรากรมธุรกิจพลังงาน

