
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  ก้าหนดหลกัเกณฑ์  วธิกีาร  และเงื่อนไขการยืน่ขอความเห็นชอบการเตมิสารเติมแต่งในน้า้มนัเชื้อเพลิง 

และการยื่นขอความเหน็ชอบลักษณะและคณุภาพของน้้ามนัเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนทีไ่ม่เปน็ไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด  และเงื่อนไขที่ผูไ้ดร้ับความเห็นชอบต้องปฏิบตัิ 

พ.ศ.  2562   
 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมธุรกิจพลังงานก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง   
และการจ้าหน่ายหรือมีไว้เ พ่ือจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่ 
กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด  โดยผู้ค้าน้้ามันต้องยื่นขอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดกีรมธุรกจิพลังงานก้าหนด  และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อนการจ้าหน่าย  นั้น 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบ
การเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง  และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด  และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ  
เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2562  เป็นต้นไป 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  ก้าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ในการขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิงและลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด  พ.ศ.  ๒๕๕3  ลงวันที่  6  มกราคม  พ.ศ.  2553 

ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“น้้ามันเชื้อเพลิง”  หมายความว่า  ก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

น้้ามันแก๊สโซฮอล์  น้้ามันเบนซิน  น้้ามันเบนซินพ้ืนฐาน  น้้ามันก๊าด  น้้ามันดีเซล  น้้ามันเตา  เอทานอล
แปลงสภาพ  ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน  ไบโอดีเซลส้าหรับเครื่องยนต์การเกษตร  
(ไบโอดีเซลชุมชน)  และไบโอมีเทนส้าหรับยานยนต์ 

“สารเติมแต่ง”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้เติมในน้้ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือปรับปรุงหรือป้องกัน 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือฟิสิกส์ของน้้ามันเชื้อเพลิง  หรือเพ่ือปกป้องเครื่องยนต์ที่จะได้รับ 
ความเสียหายจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิง   

ข้อ 4 ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับสารเติมแต่งที่ใช้ในการกลั่นหรือผลิตน้้ามันเชื้อเพลิงของ 
ผู้กลั่นในเขตโรงกลั่น 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๖๒



หมวดที่  ๑ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการยืน่ขอความเห็นชอบ 

การเติมสารเติมแต่งในน้้ามนัเชื้อเพลิง  และเงื่อนไขที่ผูไ้ด้รบัความเห็นชอบต้องปฏิบัติ 
 
 

ข้อ 5 ให้ผู้ค้าน้้ามันที่ประสงค์จะเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง  ยื่นแบบแจ้งเพ่ือขอ
ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ยื่นแบบแจ้งการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือขอความเห็นชอบต่ออธิบดี 
กรมธุรกิจพลังงาน  ตามแบบ  ธพ.ค  409  ท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบ   
ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  หรือตามสถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ก้าหนด 

(๒) ให้ท้าการทดสอบประสิทธิภาพ  หรือทดสอบหาปริมาณของสารเตมิแตง่ในน้้ามนัเชื้อเพลงิ  
ตามที่ได้ก้าหนดไว้ในแบบ  ธพ.ค  ๔๐๙  ซึ่งสามารถทดสอบภายในประเทศได้  ณ  ห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ของผู้ค้าน้้ามัน  หรือห้องปฏิบัติการอื่นที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ 
สถานที่นั้น  โดยกระท้าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาแบบแจ้งของ
ผู้ค้าน้้ามัน  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะก้าหนดวันที่ให้ผู้ค้าน้้ามันท้าการทดสอบเมื่อได้ตรวจสอบแบบแจ้ง  
เอกสารหรือหลักฐานประกอบตามที่ก้าหนดไว้ในแบบ  ธพ.ค  409  แล้วเห็นว่าครบถ้วนและถูกต้อง 

(๓) ให้ส่งรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารเติมแต่งกับเครื่องยนต์ตามที่ได้ก้าหนดไว้ 
ในแบบ  ธพ.ค  ๔๐๙  จากสถาบันการทดสอบ  หรือห้องปฏิบัติการที่วิธีการทดสอบได้รับการรับรอง
มาตรฐาน  International  Organization  for  Standardization  (ISO  17025)  หรือจาก  Coordinating  
European  Council  (CEC)  หรือจาก  American  Chemistry  Council  (ACC)   

ข้อ 6 เมื่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานให้ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง
ตามที่ผู้ค้าน้้ามันแจ้งแล้ว  กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบตามแบบ  ธพ.ค  ๔๑๐  
ท้ายประกาศนี้ 

หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  ให้มีก้าหนดระยะเวลาไม่เกิ นห้าปี   
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง  หรือวันที่ผู้ค้าน้้ามันประสงค์จะเติมสารเติมแต่ง 

ข้อ 7 ให้ผู้ค้าน้้ามันที่ได้รับความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิงตามข้อ  6  
ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ผู้ค้าน้้ามันต้องเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิงตามรายละเอียดที่ได้แจ้งหรือระบุไว้ 
ในแบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๖๒



(๒) ผู้ค้าน้้ามันที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ  หรือย้ายสถานที่ตั้งส้านักงานแห่งใหญ่  หรือสถาน
ประกอบการ  หรือเลิกการเติมสารเติมแต่งที่ได้รับความเห็นชอบ  ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการหรือ 
แจ้งเลิกต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง  หรือวันที่เลิกเติมสารเติมแต่ง  
แล้วแต่กรณี 

(3) ผู้ค้าน้้ามันที่ประสงค์จะเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกรายละเอียดใด  ๆ  ที่ได้แจ้ง
หรือระบุไว้ในแบบแจ้งซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  นอกเหนือจากข้อ  7  (2)  ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายการต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันท้าการ  ก่อนวันที่ประสงค์จะเพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิก  แล้วแต่กรณี  และต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน
จึงจะด้าเนินการได้ 

การแจ้งเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกรายการตามข้อ  7  (2)  และ  (3)  ให้แจ้ง 
เป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบ  โดยให้ยื่น  ณ  ศูนย์บริการ
ธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  หรือตามสถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก้าหนด 

ข้อ 8 เมื่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้ให้ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง
ตามข้อ  6  แล้ว  หากปรากฏหลักฐานภายหลังว่า  เอกสารที่ใช้ในการขอความเห็นชอบดังกล่าวมีความ
คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปจากความเป็นจริง  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานอาจมีค้าสั่งให้ผู้ค้าน้้ามันจัดส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือขจัดความคลาดเคลื่อนหรือแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  
ผู้ค้าน้้ามันได้รับค้าสั่งดังกล่าว 

หากผู้ค้าน้้ามันไม่จัดส่งเอกสารหรือแก้ไขข้อผิดพลาดภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในวรรคหนึ่ง  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอ้านาจสั่งให้ยกเลิกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบที่ออกตามข้อ  6  ได้ 

ข้อ 9 บรรดาหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้้ามันเชื้อเพลิง 
ที่ออกไปก่อนหน้าที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไปอีกห้าปีนับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก้าหนดในประกาศนี้ 

หมวดที่  2 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการยืน่ขอความเห็นชอบ 

ลักษณะและคุณภาพของน้า้มันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไมเ่ป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด 
และเงื่อนไขที่ผูไ้ดร้ับความเห็นชอบต้องปฏิบตัิ 

 
 

ข้อ 10 ให้ผู้ค้าน้้ามันที่ประสงค์จะจ้าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายซึ่งน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะ
และคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด  ยื่นแบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้้ามัน
เชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ ไม่ เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนดเพ่ือขอความเห็นชอบต่ออธิบดี 
กรมธุรกิจพลังงาน  ตามแบบ  ธพ.ค  411  ท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบ   

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๖๒



ณ  ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  หรือตามสถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงานก้าหนด   

ข้อ 11 เมื่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง
ตามที่ผู้ค้าน้้ามันแจ้งแล้ว  กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบตามแบบ  ธพ.ค  ๔๑๒  
ท้ายประกาศนี้ 

หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  ให้มีก้าหนดระยะเวลาไม่เกินสามปีนับแต่
วันที่ออกหนังสือรับรอง  หรือวันที่ผู้ค้าน้้ามันประสงค์จะจ้าหน่าย 

ข้อ 12 ให้ผู้ค้าน้้ามันที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วน 
ที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนดตามข้อ  11  ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ผู้ค้าน้้ามันต้องจัดหา  จัดเก็บ  ขนส่ง  และจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงตามรายละเอียด  
ที่ได้แจ้งหรือระบุไว้ในแบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว 

(๒) ผู้ค้าน้้ามันต้องจัดท้ารายงานข้อมูลการจัดหา  การจ้าหน่าย  และยอดคงเหลือของน้้ามัน
เชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก้าหนดเป็นรายเดือน  ตามแบบ  ธพ.ค  ๔๑๓  ท้ายประกาศนี้  และต้องยื่นรายงานพร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานทุกไตรมาส  ภายในวันที่  30  ของเดือนถัดจาก 
เดือนสุดท้ายของไตรมาสนั้น   

การยื่นรายงานให้ยื่น  ณ  กรมธุรกิจพลังงาน  หรือตามสถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดี  
กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด 

ในกรณีที่ผู้ค้าน้้ามันรายงานข้อมูล  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบไม่ถูกต้องครบถ้วน  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ค้าน้้ามันไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการรายงานข้อมูลตามข้อ  12  (2)   

(3) ผู้ค้าน้้ามันที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ  หรือย้ายสถานที่ตั้งส้านักงานแห่งใหญ่  หรือสถาน
ประกอบการ  หรือเลิกการผลิตหรือการจ้าหน่าย  จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการหรือแจ้งเลิกต่ อ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง  หรือวันที่เลิกการผลิต  การจ้าหน่าย  
แล้วแต่กรณี 

(4) ผู้ค้าน้้ามันที่ประสงค์จะเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกรายละเอียดใด ๆ  ที่ได้แจ้ง 
หรือระบุไว้ในแบบแจ้งซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  นอกเหนือจากข้อ  12  (3)  ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายการต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันท้าการ  ก่อนวันที่ประสงค์จะเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิก  แล้วแต่กรณี  และต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน
จึงจะด้าเนินการได้ 

การแจ้งเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกรายการตามข้อ  12  (3)  และ  (4)  ให้แจ้งเป็น
หนังสือต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบ  โดยให้ยื่น  ณ  ศูนย์บริการ
ธุรกิจพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  หรือตามสถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก้าหนด 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๖๒



ข้อ 13 เมื่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้ให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของ 
น้้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด  ตามข้อ  11  แล้ว  หากปรากฏ
หลักฐานภายหลังว่า  เอกสารที่ใช้ในการขอความเห็นชอบดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด  
ไปจากความเป็นจริง  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานอาจมีค้าสั่งให้ผู้ค้าน้้ามันจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือขจัด
ความคลาดเคลื่อนหรือแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ค้าน้้ามันได้รับค้าสั่งดังกล่าว 

หากผู้ค้าน้้ามันไม่จัดส่งเอกสารหรือแก้ไขข้อผิดพลาดภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในวรรคหนึ่ง  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอ้านาจสั่งให้ยกเลิกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบที่ออกตามข้อ  11  ได้ 

ข้อ 14 บรรดาหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้้ามันเชื้อเพลิง
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนดที่ออกไปก่อนหน้าที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   
ให้คงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก้าหนดในประกาศนี้   

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

นันธิกา  ทังสุพานิช 
อธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๖๒
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กรมธุรกิจพลงังาน 

แบบแจ้งการเติมสารเติมแต่งในน้ํามันเชื้อเพลิง 
เพื่อขอความเห็นชอบ 

เฉพาะเจ้าหนา้ที ่
แบบแจ้งเลขที.่............................ 
รับวันที่.................................... 

ย่ืนต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผา่น ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 

ข้าพเจ้า (ชื่อผูค้้าน้ํามัน) ......................................................................................................................................................................................... 

   ประเภทของกิจการ    บุคคลธรรมดา    บจก.    บมจ.    หจก.   อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................... 

   เลขประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)               

   เลขทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)               

   ประเภทผู้ค้าน้ํามัน  มาตรา 7 ใบอนุญาตเลขท่ี .............................   มาตรา 7 ในเขตปลอดอากร ใบอนุญาตเลขท่ี ............................... 

    มาตรา 10 เลขทะเบียน ..................................  มาตรา 11 เลขทะเบียน................................  อ่ืนๆ ............................................... 

   สํานักงานแห่งใหญ่  ต้ังอยู่เลขท่ี.................. หมู่ท่ี.......... อาคาร/หมู่บ้าน............................................ ห้องเลขท่ี...................... ชั้นท่ี................. 

   ตรอก/ซอย..................................................................... ถนน............................................................. ตําบล/แขวง............................................ 

   อําเภอ/เขต.................................................................... จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย์......................................... 

   โทรศัพท์......................................................................... โทรสาร............................................................... 

ขอแจ้งการเติมสารเติมแต่งในน้าํมันเชื้อเพลิงเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ชนิดน้าํมัน   น้ํามันเบนซินพ้ืนฐาน       น้ํามันดีเซลหมุนช้า 

  น้ํามันเบนซิน       น้ํามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 

  น้ํามันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91    น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 10 

  น้ํามันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95    น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 20  

  น้ํามันแก๊สโซฮอล์อี 20    ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 

  น้ํามันแก๊สโซฮอล์อี 85    ไบโอดีเซลสําหรับเคร่ืองยนต์การเกษตร       

  เอทานอลแปลงสภาพ        (ไบโอดีเซลชุมชน) 

  อ่ืนๆ  (ระบุ) .................................................................. 

ชื่อทางการค้าของน้ํามันเชื้อเพลิง (ถ้ามี) .....................................................................................................................        

ลักษณะและคณุภาพ
ของสารเติมแต่ง 

(1) ประเภท  ชะล้างทําความสะอาด  (Detergent Additive) 

  เพ่ิมคุณสมบัติการหล่อลื่น (Lubricity Additive) 

  ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidant) 

  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................................

 (2) ชื่อทางการค้า........................................................................................................................................................

(3) ชื่อทางเคมีของสารออกฤทธ์ิ................................................................................................................................. 

(4) ปริมาณการใช้............................ส่วนในล้านส่วนโดยน้ําหนัก หรือ...........................ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร
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เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องย่ืนประกอบการขอความเห็นชอบ 

เอกสารยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดท้ายแบบ ธพ.ค 409  

เอกสารทางเทคนิค (ให้ลงนามรับรองเอกสาร หรือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจทุกหน้า) 

1. คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารเติมแต่ง โดยต้องมีข้อมูลชื่อทางการค้า ชื่อทางเคมี ประเภท คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ และ
 ปริมาณการใช้ท่ีแนะนํา 

2. แผนภูมิ (Infrared spectrum หรือ Finger Print) ของสารเติมแต่ง ท่ี มีการระบุชื่อและตําแหน่งของหมู่ฟังก์ชั่นแนลท่ีสําคัญ 
 (หน่วย; cm-1) 

3. ข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเติมแต่ง 

4. รายงานผลการทดสอบหาปริมาณธาตุ ฟอสฟอรัส  แบเรียม  แคลเซียม  แมกนีเซียม  โซเดียม  ในสารเติมแต่ง ท่ีออกโดยห้องปฏิบัติการ
ท่ีทําการทดสอบ 

5. รายงานผลการทดสอบหาปริมาณเถ้าท่ีเป็นโลหะหนักในสารเติมแต่ง  หรือ รายงานผลการทดสอบหาปริมาณโลหะหนักในสารเติมแต่ง 
 ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีผลการทดสอบธาตุ เงิน แคดเมียม โคบอลต์ โครเมียม ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โมลิบดีนัม นิกเกิล ตะกั่ว 
 ดีบุก ปรอท วาเนเดียม และสังกะสี ท่ีออกโดยห้องปฏิบัติการท่ีทําการทดสอบ 

6. รายงานผลการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีจะใช้ในการกระทําการทดสอบหาปริมาณของสารเติมแต่ง
หรือกระทําการทดสอบประสิทธิภาพของสารเติมแต่งต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ท่ีออกโดยห้องปฏิบัติการท่ีทําการทดสอบ 
โดยต้องส่งผลการทดสอบของทุกแหล่งจัดหาน้ํามัน โดยในกรณีน้ํามันแก๊สโซฮอล์ ให้ส่งรายงานผลการทดสอบของน้ํามันเบนซินพ้ืนฐาน
และเอทานอลแปลงสภาพท่ีใช้ผสมเป็นน้ํามันแก๊สโซฮอล์ท่ีผู้ค้าน้ํามันจะผลิตจําหน่าย และในกรณีของนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ให้ส่งรายงาน
ผลการทดสอบของน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (บี 0) และไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันท่ีใช้ผสมเป็นน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
ท่ีผู้ค้าน้ํามันจะผลิตจําหน่าย 

7. วิธีการทดสอบหาปริมาณสารเติมแต่งในน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับภาษาไทย) พร้อมตัวอย่างผลการทดสอบตามวิธีดังกล่าว โดยกราฟเส้นตรง
มาตรฐานท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารเติมแต่งในนํ้ามันเชื้อเพลิงกับคุณสมบัติท่ีตรวจวัดตามวิธีดังกล่าวจะต้องมีค่า 
R-Squared ไม่ตํ่ากว่า 0.9900 และวิธีการทดสอบจะต้องให้ผลการตรวจวัดท่ีมีความคลาดเคล่ือนจากค่าท่ีแท้จริงไม่เกินร้อยละ 10 
(ยกเว้น สารเติมแต่งประเภท Lubricity  Additive ในน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และ  Antioxidant ในไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมัน ไม่ต้องส่งวิธีการทดสอบ โดยให้ใช้วิธีการทดสอบตามที่กําหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง กําหนดลักษณะและ
คุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ)  

8. รายงานผลการทดสอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารเติมแต่ง หรือ การทดสอบ
 ประสิทธิภาพการใช้งานกับเคร่ืองยนต์ ตามข้อ 10. ท่ีออกโดยห้องปฏิบัติการท่ีทําการทดสอบ 

9. รายงานผลการทดสอบท่ีออกโดยห้องปฏิบัติการท่ีทําการทดสอบท่ีแสดงว่าสารเติมแต่งไม่ทําปฏิกิริยากัน (เฉพาะกรณีท่ีผู้ค้าน้ํามัน
 ประสงค์จะเติมสารเติมแต่งในน้ํามันเชื้อเพลิงมากกวา่ 1 ชนิด) 

10. รายงานผลการทดสอบท่ีแสดงประสิทธิภาพของสารเติมแต่ง ท่ีออกโดยห้องปฏิบัติการหรือสถาบันการทดสอบท่ีทําการทดสอบ 

    10.1 สารเติมแต่งประเภทชะล้างทําความสะอาด (Detergent  Additive) ในน้ํามันเบนซิน /น้ํามันแก๊สโซฮอล์  
       1) น้ํามันเบนซิน / น้ํามันแก๊สโซฮอล์อี 10 / น้ํามันแก๊สโซฮอล์อี 20 

1.1) รายงานผลการทดสอบการอุดตันหัวฉีด (PFI)  ต้องผ่านการทดสอบการใช้งานกับเคร่ืองยนต์ Chrysler  2.2 L 
ตามวิธีทดสอบ ASTM D 5598 ท่ีระดับ Keep Clean เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ คือ มีค่าการอุดตัน
ไม่เกิน  5 %  ต่อหัวฉีด 

1.2 ) รายงานผลการทดสอบคราบสกปรกของลิ้นไอดี (IVD)  ต้องผ่านการทดสอบการใช้งานกับเคร่ืองยนต์ 
1.2.1) BMW  318i ตามวิธีทดสอบ ASTM D 5500 เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  คือ  มีปริมาณ

 คราบสกปรกเฉลี่ยไม่เกิน  50  มิลลิกรัมต่อลิ้นไอดี   
         หรือ 

1.2.2) Ford  2.3 L ตามวิธีทดสอบ ASTM D 6201 เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  คือ  มีปริมาณ
 คราบสกปรกเฉลี่ยไม่เกิน  50  มิลลิกรัมต่อลิ้นไอดี   

         หรือ 
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1.2.3) MB 102 ตามวิธีทดสอบ  CEC F-05-93  เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  คือ  มีปริมาณ
 คราบสกปรกเฉลี่ยไม่เกิน  30  มิลลิกรัมต่อลิ้นไอดี 

 

      โดยผลการทดสอบท่ีส่งจะต้องทดสอบกับน้ํามันประเภทเดียวกับท่ีขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่ง  ยกเว้นกรณี
      การขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ํามันเบนซินสามารถใช้ผลการทดสอบกับน้ํามันแก๊สโซฮอล์อี 10 ได้ 

    2) น้ํามันแก๊สโซฮอล์อี 85 
2.1)  รายงานผลการทดสอบการอุดตันหัวฉีด (PFI) และคราบสกปรกของลิ้นไอดี (IVD) ท่ีทดสอบกับน้ํามันเบนซิน หรือ  

น้ํามันแก๊สโซฮอล์อี 10  หรือ  น้ํามันแก๊สโซฮอล์อี 20  ตามที่กาํหนดในข้อ 1.1)  และ  1.2)  

2.2)  รายงานผลการทดสอบคราบสกปรกของลิ้นไอดี (IVD) ท่ีทดสอบกับน้ํามันแก๊สโซฮอล์อี 85 โดยใช้เคร่ืองยนต์ 
Flexible  Fuel  Vehicles  ระยะทางไม่ตํ่ากว่า  5,000  ไมล์  เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  คือ  
มีปริมาณคราบสกปรกเฉลี่ยไม่เกิน  50  มิลลิกรัมต่อลิ้นไอดี 

    10.2 สารเติมแต่งประเภทชะล้างทําความสะอาด (Detergent  Additive) ในน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  
 1) รายงานผลการทดสอบหาปริมาณคราบสกปรก ต้องผ่านการทดสอบการใช้งานกับเคร่ืองยนต์ Cummins L-10 

โดยวิธี  CRC Rating  เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ   คือ  ระดับคะแนน (CRC Rating)  ไม่สูงกว่า 10 
และอัตราการไหลของเชื้อเพลิงท่ีสูญเสียไป  ต้องน้อยกว่า  5 %   

   หรือ  
2) รายงานผลการทดสอบการอุดตันหัวฉีด  ต้องผ่านการทดสอบการใช้งานกับเคร่ืองยนต์  Peugeot XUD-9/AL  

ตามวิธีทดสอบ CEC F-23-01 เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ คือ อัตราการไหลของอากาศท่ีสูญเสีย (% Air Flow 
Loss) ต้องน้อยกว่า  75 % 

    10.3 สารเติมแต่งประเภทเพ่ิมคุณสมบัติการหล่อลื่น (Lubricity  Additive) ในน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 
1) รายงานผลการทดสอบคุณสมบัติการหล่อลื่นของน้ํามัน ตามวิธีทดสอบ CEC F-06-96 โดยเปรียบเทียบระหว่าง

น้ํามันดีเซลหมุนเร็วท่ีเติมและไม่เติมสารเติมแต่ง เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็วท่ีเติม
สารเติมแต่งต้องมีรอยขีดข่วน (Wear Scar) ไม่สูงกว่า  460  ไมโครเมตร 

2) รายงานผลการทดสอบความเข้ากันได้กับน้ํามันหล่อลื่น (Compatibility with Lubricant) ตามวิธีทดสอบ Aral Test  
โดยใช้น้ํามันดีเซลหมุนเร็วจากโรงกลั่นภายในประเทศ  และน้ํามันหล่อลื่นท่ีใช้ภายในประเทศ อย่างน้อย  3  ตัวอย่าง 
เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  คือ  เวลาท่ีใช้ในการผ่านกระดาษกรอง  ไม่สูงกว่า  180  วินาที 

   10.4 สารเติมแต่งประเภทป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidant) ในไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
    ของกรดไขมัน  

รายงานผลการทดสอบค่าเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไบโอดีเซล  ตามวิธีทดสอบ EN 15751 
โดยเปรียบเทียบระหว่างไบโอดีเซลท่ีเติมและไม่เติมสารเติมแต่ง  เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ คือ  ไบโอดีเซลท่ีเติม
สารเติมแต่งต้องมีค่าเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ไม่ตํ่ากว่า 10 ชั่วโมง 

    10.5 สารเติมแต่งประเภทอื่นๆ   
1) รายงานผลการทดสอบท่ีแสดงประสิทธิภาพของสารเติมแต่ง  หรือ  รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพ

ทางเคร่ืองยนต์  
2) ในกรณี ท่ีมิได้มีการกําหนดวิธีมาตรฐานสําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของสารเติมแต่งไว้ ให้ส่งรายละเอียด

วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสารเติมแต่งในน้ํามันเชื้อเพลิง พร้อมเกณฑ์ในการประเมินผลการทดสอบ  

11. สําเนาเอกสารใบรับรองท่ีแสดงว่าสถาบันการทดสอบหรือห้องปฏิบัติการท่ีทําการทดสอบประสิทธิภาพทางเคร่ืองยนต์ของสารเติมแต่ง
ตามข้อ 10.1 และ 10.2 ได้รับการรับรองวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน International Organization for Standardization 
(ISO 17025) หรือจาก Coordinating European Council (CEC) หรือจาก American Chemistry Council (ACC) 
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12. รายละเอียดชื่อและท่ีต้ังของห้องปฏิบัติการท่ีผู้ค้าน้ํามันจะกระทําการทดสอบประสิทธิภาพหรือกระทําการทดสอบหาปริมาณของ
สารเติมแต่งในน้ํามันเชื้อเพลิงต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี โดยหากห้องปฏิบัติการมิใช่ของตนเองจะต้องส่งหนังสือยินยอมให้ใช้
ห้องปฏิบัติการจากเจ้าของสถานท่ีด้วย 

13. สําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีเติมสารเติมแต่งท่ีระบุวิธีการเติมสารเติมแต่ง  (เฉพาะกรณีท่ีผู้ค้าน้ํามันมิใช่เจ้าของสถานที่
เติมสารเติมแต่ง)   
 

การรับผลการพิจารณา 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะรับผลการพิจารณาการขอความเห็นชอบ โดยทาง 

 ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยได้แนบซองและใบตอบรับ (ใบเหลือง) ท่ีจ่าหน้าชื่อและท่ีอยู่ไว้อย่างชัดเจน พร้อมติดแสตมป์
สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามอัตราของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มาพร้อมนี้แล้ว 

 รับด้วยตนเอง โดยขอให้แจ้งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)............................................................................................
(หากผู้ มีอํานาจไม่มารับเอกสารด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับผลการพิจารณาแทน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจและ
ติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลท่ีรับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เร่ือง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นและเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ส่งตามที่กําหนดไว้ในแบบแจ้ง
ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 

                                                 ลงชื่อ................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม 
                                                        (………………………………………………………) 
                                                    วันท่ี………………………………………………………. 
 (ประทับตรานิติบุคคล) 
          (ถ้ามี) 
                                                 ลงชื่อ................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม 
                                                        (………………………………………………………) 
                                                    วันท่ี………………………………………………………. 
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แบบแจ้งข้อมูลสถานที่เติมและวิธีการเติมสารเติมแต่งในน้ํามันเชื้อเพลิง 

ชื่อผู้ค้านํ้ามัน......................................................................... 

ชนิดนํ้ามัน............................................................................. 

ชื่อทางการค้าของนํ้ามัน (ถ้ามี).............................................. 

 

คลังนํ้ามัน จังหวดั 
วิธีการเติม 
สารเติมแต่ง 

รับ/จดัซื้อน้ํามนัที่เติม 
หมายเหต ุ

สารเติมแต่งแล้วจากคลังน้ํามัน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
            หมายเหต ุ 1)   ช่องคลังน้ํามันให้ระบุชื่อคลังน้ํามัน และหากคลังน้ํามันเปน็กรรมสิทธิข์องผู้อื่นให้ระบุชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วย 
  2)   คลังน้ํามันที่มีการเติมสารเติมแต่ง  ให้ระบวุิธีการเติมสารเติมแต่งตามหมายเลข  ดงันี ้    

1  :  ใช้  Injector  ฉีดสารเติมแต่งลงในรถบรรทกุ/เรือ/รถไฟ ขณะจ่ายน้ํามนั       
2  :  ใช้  Injector  ฉีดสารเติมแต่งเข้าท่อขณะรับน้ํามันเข้าถังเก็บ        
3  :  ใช้  Injector  ฉีดสารเติมแต่งเข้าท่อผสมขณะจ่ายน้ํามันลงรถบรรทุก/เรอื/รถไฟ (Inline blending) 
4  :  ตกัเติมลงในรถบรรทุก                   
5  :  อื่นๆ โดยให้ระบวุิธกีารเตมิสารเติมแต่งในช่องหมายเหต ุ                           

      

     

 
 

        ลงช่ือ…………………….…………………..................ผู้มีอํานาจลงนาม 
(.............................................................) 

วันที่ ………………..……………………….……... 
 

                     (ประทับตรานิติบุคคล)  
                              (ถ้าม)ี                                                 ลงช่ือ…………………….…………………..................ผู้มีอํานาจลงนาม 

 (.............................................................) 
วันที่ ………………..……………………….…….... 
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1.  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ส่ง 
 (1) กรณีที่ติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจําเป็นและต้องการสําเนาเอกสาร  

พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทําสําเนาเอกสารน้ัน) 
แต่หากไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ  
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

 (2)  สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (กรณีเป็น 
ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11) 

 (3)  สําเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
 (4) สําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมลงนามรับรอง  

สําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (กรณีที่ผู้ขอมิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ) 
 (5) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่นลงนามแทน 

ให้ ส่งหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่ รับมอบอํานาจ คนละ  30  บาท  
ตามประมวลรัษฎากร หมวด  6 เรื่อง อากรแสตมป์  พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ 
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด  

2.  กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ให้ส่ง 
 (1)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือ

สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน และข้อมูล 
ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้า
น้ํามันเชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ  หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ํามันเช้ือเพลิงที่ประสงค์จะขอ 
ความเห็นชอบ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
(ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด  ในกรณีที่เป็นสํานักงานผู้แทนให้ส่งสําเนาหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการ 
ต่างด้าวของกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ . 2542 
พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

 (2) กรณีที่กรรมการผู้มีอํานาจติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจําเป็นและ
ต้องการสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก 
การจัดทําสําเนาเอกสารน้ัน) แต่หากกรรมการผู้มีอํานาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด  
และกรณีที่กรรมการผู้มีอํานาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญคนต่างด้าว 
หรือใบอนุญาตทํางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

 (3)  สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและ
ประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ    
มาตรา 11) 

 (4) หากกรรมการผู้มีอํานาจไม่ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจ 
ให้ ผู้อื่นลงนามแทน ให้ ส่งหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ  
คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด  
ในกรณีที่ผู้มอบอํานาจเป็นคนต่างด้าว ให้ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
ใบอนุญาตทํางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
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3.  กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้ส่ง 
 (1)  สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและ

ประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 
 (2)  สําเนาแบบคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่ระบุความประสงค์จะประกอบ

กิจการค้าน้ํามันเช้ือเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ประสงค์จะขอ
ความเห็นชอบ พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

 (3)  สําเนาเอกสารสําคัญแสดงการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอํานาจ    
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี)  จํานวน 1 ชุด  (กรณีมีการต่ออายุ 
วิสาหกิจชุมชน) 

 (4) สําเนาหนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือสําเนารายงาน
การประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมีอํานาจกระทําการแทนวิสาหกิจชุมชน 
และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด พร้อมผู้มีอํานาจลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

 (5) กรณีที่ผู้มีอํานาจกระทําการแทนวิสาหกิจชุมชนติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง  
(หากจําเป็นและต้องการสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดทําสําเนาเอกสารนั้น) แต่หากผู้มีอํานาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด   

 (6) สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา
วิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11) 

 (7) สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งสํานักงานวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและ
ประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

 (8) สําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอํานาจลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีที่วิสาหกิจชุมชนมิใช่เจ้าของ
สถานที่ตั้งสํานักงานวิสาหกิจชุมชน) 

 (9) สําเนารายงานการประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มติเห็นชอบให้วิสาหกิจชุมชนดําเนินการยื่นแบบแจ้งเพื่อขอ 
ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในนํ้ามันเช้ือเพลิง และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) 
จํานวน 1 ชุด 

 (10) หากผู้มีอํานาจไม่ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่น 
ลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท  
ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา 
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด   

4.  กรณีเป็นสหกรณ์ ให้ส่ง 
 (1) สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์    

(ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 
 (2) สําเนาข้อบังคับสหกรณ์ โดยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ 

หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบ พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรอง 
สําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

 (3)  สําเนาหนังสือแต่งตั้งหรือรายงานการประชุมแต่งตั้งผู้มีอํานาจกระทําการแทนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอํานาจลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 
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  (4) กรณีที่ ผู้มีอํานาจกระทําการแทนสหกรณ์ติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง  

(หากจําเป็นและต้องการสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดทําสําเนาเอกสารนั้น) แต่หากผู้มีอํานาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด   

 (5)  สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา
สหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือมาตรา 11) 

 (6)  สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์ พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา
สหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

 (7)  สําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอํานาจลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีที่สหกรณ์มิใช่เจ้าของสถานที่ตั้ง
สํานักงานสหกรณ์) 

 (8)  สําเนารายงานการประชุมของสหกรณ์ที่มติเห็นชอบให้สหกรณ์ดําเนินการยื่นแบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ 
การเติมสารเติมแต่งในน้ํามันเช้ือเพลิง พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์  
(ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

 (9) หากผู้มีอํานาจไม่ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่น 
ลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท 
ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา 
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด   

 
 
 
 
 
 



 
 
เลขที่....................                                                                                              แบบ ธพ.ค 410 

 

 

 

 
 
 

หนังสือรบัรองการให้ความเหน็ชอบการเตมิสารเติมแต่งในนํ้ามันเชื้อเพลิง 
 
 หนังสือรับรองฉบับน้ีออกให้เพ่ือแสดงว่า  ผู้ค้านํ้ามันช่ือ.............................................................. 
สํานักงานแห่งใหญ่  ต้ังอยู่เลขที่.................. หมู่ที่......... อาคาร/หมู่บ้าน...................... ห้องเลขที่............. ช้ันที่....... 
ตรอก/ซอย......................... ถนน.............................. ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต...........................
จังหวัด............................ ได้แจ้งการเติมสารเติมแต่งช่ือ........................................ ประเภท..............................
ปริมาณ............. ส่วนในล้านส่วนโดยนํ้าหนัก หรือ............. ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร ในนํ้ามัน............................ 
ช่ือทางการค้า....................................................และอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้ให้ความเห็นชอบการเติม 
สารเติมแต่งในนํ้ามันดังกล่าวแล้ว  โดยผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขการให้ความเห็นชอบ 
ที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด 

 

 การให้ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในนํ้ามันเช้ือเพลิงตามหนังสือรับรองฉบับน้ี 
ให้ใช้ได้ต้ังแต่วันที่................................................................จนถึงวันที่.......................................................................... 

 

 
                                                                         ออกให้  ณ  วันที่.......................................................              
                                              
 
                                                                                                    อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
                                                                                                ประทับตรากรมธุรกิจพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  มีรายละเอียดการเติมสารเติมแต่งแนบท้าย 
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กรมธรุกิจพลงังาน 

แบบแจ้งลกัษณะและคณุภาพของน้าํมันเชื้อเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามทีก่รมธรุกิจพลงังาน 

กําหนดเพือ่ขอความเหน็ชอบ 

เฉพาะเจ้าหนา้ที ่
แบบแจ้งเลขที.่............................ 
รับวันที่.................................... 

ย่ืนต่อ อธบิดกีรมธุรกิจพลังงาน ผา่น ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 

ชื่อผู้คา้น้าํมัน  บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล   อ่ืนๆ (ระบุ)............................ ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี........................... 
 ชื่อ.........................................................................................................  

ประเภทผู้ค้าน้ํามัน  มาตรา 7  มาตรา 10  อ่ืนๆ .............    

 

สํานักงานแหง่ใหญ ่ ต้ังอยู่เลขท่ี.................... หมู่ท่ี............. อาคาร/หมู่บ้าน............................... ห้องเลขท่ี..................... ชั้นท่ี............. 
 ตรอก/ซอย......................................... ถนน................................................. ตําบล/แขวง...................................... 
 อําเภอ/เขต......................................... จงัหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์....................................   
 โทรศัพท์............................................. โทรสาร.............................................                

                ข้าพเจ้าขอแจ้งลกัษณะและคณุภาพของน้าํมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามทีก่รมธรุกิจพลงังานกําหนด
เพื่อขอความเหน็ชอบ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ลักษณะและคณุภาพ ชนิดน้ํามัน ................................................................ 
ของน้ํามันเชื้อเพลิง ระบุลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนท่ีไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด  ดังนี้ 

 (1)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (2)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (3)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 หมายเหตุ :  ......................................................................................................................................................

วัตถุประสงค์   
(ให้ระบุตามข้อผ่อนผันใน 
ประกาศกรมฯ เร่ือง กําหนด 
ลักษณะและคุณภาพของ 
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ  
โดย 1 แบบแจ้ง ระบุ
วัตถุประสงค์ได้ 1 ข้อ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หมายเหตุ : ....................................................................................................................................................... 

รายละเอียดการจัดหา  การเกบ็  และการขนสง่ 

การจัดหาน้ํามัน   ผลิตหรือกลั่นเอง                  ซ้ือจากผู้ค้าน้ํามันรายอ่ืน  (ระบุ)………………………………………………... 
  อ่ืนๆ  (ระบุ)…………………………………………………………………………….. 

การเกบ็น้ํามัน 
รวม…………….แห่ง           

  ในโรงกลั่น                 คลังของผู้ค้าน้าํมัน              คลังท่ีได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต 
  อ่ืนๆ  (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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สถานทีเ่กบ็แห่งที…่………. เลขท่ี………………………… หมู่ท่ี…………………….. ตรอก/ซอย……………………………….. ถนน………………………………. 
ชื่อคลงั………………………… ตําบล/แขวง………………………………. อําเภอ/เขต………………………………….. จงัหวัด……………………………………….. 
 รหัสไปรษณีย์………………………………. โทรศัพท์…………………………………….. โทรสาร……………………………………….
 หมายเลขถัง…………………………………… ขนาดความจุถัง……………………………………………… ลิตร 
 หมายเลขถัง…………………………………… ขนาดความจุถัง……………………………………………… ลิตร 
 หมายเลขถัง…………………………………… ขนาดความจุถัง……………………………………………… ลิตร 

สถานทีเ่กบ็แห่งที…่………. เลขท่ี………………………… หมู่ท่ี…………………….. ตรอก/ซอย……………………………….. ถนน………………………………. 
ชื่อคลงั………………………… ตําบล/แขวง………………………………. อําเภอ/เขต………………………………….. จงัหวัด……………………………………….. 
 รหัสไปรษณีย์………………………………. โทรศัพท์…………………………………….. โทรสาร……………………………………….
 หมายเลขถัง…………………………………… ขนาดความจุถัง……………………………………………… ลิตร 
 หมายเลขถัง…………………………………… ขนาดความจุถัง……………………………………………… ลิตร 
 หมายเลขถัง…………………………………… ขนาดความจุถัง……………………………………………… ลิตร 
 (กรณีท่ีมีสถานท่ีเก็บฯ มากกว่า  2  แห่ง  ให้จัดทําใบประจําต่อ  โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกัน) 

การขนส่งน้ํามัน (1)  จากแหล่งจัดหา………………………………………………….. ไปยังคลังน้ํามัน……………………………………………………   

 โดยทาง        รถยนต์         เรือ          ท่อ           อ่ืนๆ  (ระบุ) ………………………………………… 

 (2)  จากคลังน้ํามัน…………………………………………………….. ไปยังลกูค้า………………………………………………………… 

 โดยทาง        รถยนต์         เรือ          ท่อ           อ่ืนๆ  (ระบุ) ………………………………………… 
 

หมายเหตุ : ............................................................................................................................................................ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องย่ืนประกอบการขอความเห็นชอบ 
1. เอกสารยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดท้ายแบบ ธพ.ค 411  
2. เอกสารทางเทคนิค ตามรายละเอียดท้ายแบบ ธพ.ค 411 

การรับผลการพิจารณา 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะรับผลการพิจารณาการขอความเห็นชอบ โดยทาง 

 ไปรษณี ย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยได้แนบซองและใบตอบรับ (ใบเหลือง) ท่ีจ่าหน้าชื่อและท่ีอยู่ไว้อย่างชัดเจน พร้อมติดแสตมป์
สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามอัตราของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มาพร้อมนี้แล้ว 

 รับด้วยตนเอง โดยขอให้แจ้งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ............................................................................................ 
(หากผู้ มี อํานาจไม่มารับเอกสารด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับผลการพิจารณาแทน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจและ
ติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลท่ีรับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เร่ือง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด)  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นและเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ส่งตามที่กําหนดไว้ในแบบแจ้ง
ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

                                                 ลงชื่อ................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม 
                                                        (………………………………………………………) 
                                                    วันท่ี………………………………………………………. 
 (ประทับตรานิติบุคคล) 
          (ถ้ามี) 
                                                 ลงชื่อ................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม 
                                                        (………………………………………………………) 
                                                    วันท่ี………………………………………………………. 
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หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลงังานกําหนด 

1. เอกสารยืนยันตัวตน 
1.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ส่ง 
  (1) กรณีที่ติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจําเป็นและต้องการสําเนาเอกสาร  

พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทําสําเนาเอกสารน้ัน) 
แต่หากไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ  
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

  (2)  สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (กรณีเป็น 
ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11) 

   (3)  สําเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
  (4) สําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมลงนามรับรอง  

สําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (กรณีที่ผู้ขอมิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ) 
  (5) หากผู้ขอไม่ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่นลงนามแทน 

ให้ ส่งหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่ รับมอบอํานาจ คนละ  30  บาท  
ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา 
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด  

1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ให้ส่ง 
  (1)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือ

สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน และข้อมูล 
ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้า
น้ํามันเชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ  หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ํามันเช้ือเพลิงที่ประสงค์จะขอ 
ความเห็นชอบ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
(ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด  ในกรณีที่เป็นสํานักงานผู้แทนให้ส่งสําเนาหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการ 
ต่างด้าวของกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ . 2542  
พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

  (2) กรณีที่กรรมการผู้มีอํานาจติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง (หากจําเป็นและ
ต้องการสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก 
การจัดทําสําเนาเอกสารน้ัน) แต่หากกรรมการผู้มีอํานาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด  
และกรณีที่กรรมการผู้มีอํานาจเป็นคนต่างด้าวให้ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญคนต่างด้าว 
หรือใบอนุญาตทํางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

  (3) สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและ
ประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ    
มาตรา 11) 

  (4) หากกรรมการผู้มีอํานาจไม่ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจ 
ให้ ผู้อื่นลงนามแทน ให้ ส่งหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ  
คนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด  
ในกรณีที่ผู้มอบอํานาจเป็นคนต่างด้าว ให้ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
ใบอนุญาตทํางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
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1.3 กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้ส่ง 
  (1)  สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและ

ประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 
  (2)  สําเนาแบบคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่ระบุความประสงค์จะประกอบ

กิจการค้าน้ํามันเช้ือเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ประสงค์จะขอ
ความเห็นชอบ พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

  (3)  สําเนาเอกสารสําคัญแสดงการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอํานาจ 
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีมีการต่ออายุ 
วิสาหกิจชุมชน) 

  (4) สําเนาหนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือสําเนารายงาน
การประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มีมติมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอํานาจกระทําการแทนวิสาหกิจชุมชน 
และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด พร้อมผู้มีอํานาจลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

  (5) กรณีที่ผู้มีอํานาจกระทําการแทนวิสาหกิจชุมชนติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง  
(หากจําเป็นและต้องการสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดทําสําเนาเอกสารน้ัน) แต่หากผู้มีอํานาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

  (6) สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา
วิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ํามนัตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11) 

   (7) สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งสํานักงานวิสาหกิจชุมชน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและ
ประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

  (8) สําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอํานาจลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีที่วิสาหกิจชุมชนมิใช่เจ้าของ
สถานที่ตั้งสํานักงานวิสาหกิจชุมชน) 

  (9) สําเนารายงานการประชุมของวิสาหกิจชุมชนที่มติเห็นชอบให้วิสาหกิจชุมชนดําเนินการยื่นแบบแจ้งเพื่อขอ 
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเช้ือเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด 
และลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด พร้อมผู้มีอํานาจลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

 (10) หากผู้มีอํานาจไม่ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่น 
ลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท 
ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา 
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด   

1.4 กรณีเป็นสหกรณ์ ให้ส่ง 
  (1) สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์    

(ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 
  (2) สําเนาข้อบังคับสหกรณ์ โดยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง เอทานอลแปลงสภาพ 

หรือไบโอดีเซล แล้วแต่ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบ พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรอง 
สําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

  (3)  สําเนาหนังสือแต่งตั้งหรือรายงานการประชุมแต่งตั้งผู้มีอํานาจกระทําการแทนสหกรณ์ พร้อมผู้มีอํานาจลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

  (4) กรณีที่ ผู้มีอํานาจกระทําการแทนสหกรณ์ติดต่อด้วยตนเองให้นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง  
(หากจําเป็นและต้องการสําเนาเอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทําสําเนาดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดทําสําเนาเอกสารนั้น) แต่หากผู้มีอํานาจไม่มาติดต่อด้วยตนเอง ให้ส่งสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
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  (5)  สําเนาใบอนุญาตหรือใบทะเบียนผู้ค้าน้ํามัน พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา

สหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 หรือมาตรา 11) 
  (6)  สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์ พร้อมผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา

สหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 
  (7)  สําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของสถานที่ พร้อมผู้มีอํานาจลงนาม

รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (กรณีที่สหกรณ์มิใช่เจ้าของสถานที่ตั้ง
สํานักงานสหกรณ์) 

  (8)  สําเนารายงานการประชุมของสหกรณ์ที่มติเห็นชอบให้สหกรณ์ดําเนินการยื่นแบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ
ลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด พร้อมผู้มีอํานาจ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 

  (9) หากผู้มีอํานาจไม่ลงนามในแบบแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้อื่น 
ลงนามแทน ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป์ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ คนละ 30 บาท 
ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป์ พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา 
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนคนละ 1 ชุด   

 
2. เอกสารทางเทคนิค  
2.1  กรณีขอความเห็นชอบต่อเน่ือง ให้ส่ง   
 รายละเอียดเลขที่และวันที่หมดอายุของหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ (แบบ ธพ.ค 412) ของผู้ค้าน้ํามัน 

ที่เคยได้รับความเห็นชอบในวัตถุประสงค์นั้น พร้อมลงนามรับรองเอกสาร  จํานวน 1 ฉบับ 

2.2  กรณีวัตถุประสงค์สําหรับการนําไปใช้ในการอื่นนอกเหนือจากการใช้กับเคร่ืองยนต์ดีเซล (นํ้ามันดีเซล/ 
ไบโอดี เซลประเภทเมทิล เอสเตอร์ของกรดไขมัน )  การนําไปใช้ ในการอื่นนอกเหนือจากการใช้ 
กับเคร่ืองยนต์เบนซิน (นํ้ามันเบนซิน/นํ้ามันแก๊สโซฮอล์/นํ้ามันเบนซินพื้นฐาน) หรือ การนําไปใช้ในการอื่น
นอกเหนือจากการใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง (นํ้ามันเตา/ก๊าซปิโตรเลียมเหลว)  หรือ การนําไปใช้ในการอื่น
นอกเหนือจากการใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนหรือแสงสว่าง (นํ้ามันก๊าด) และการนําไปใช้กับเรือเดินทะเล 
(นํ้ามันดีเซล/นํ้ามันเตา) ให้ส่ง 

 สําเนาหลักฐาน หรือเอกสารข้อตกลงการซื้อขาย หรือสําเนาใบส่ังซื้อน้ํามัน หรือเอกสารอื่นจากผู้ใช้น้ํามัน 
ที่สามารถใช้ยืนยันความประสงค์ที่จะจัดซื้อน้ํามันจากผู้ค้าน้ํามันที่ขอความเห็นชอบ โดยต้องระบุรายละเอียด
วิธีการนําไปใช้งานและวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้  (สําหรับกรณีที่ผู้ค้าน้ํามันไม่ได้จําหน่ายน้ํามันให้กับผู้ใช้น้ํามัน
โดยตรง แต่จําหน่ายผ่านผู้ค้าน้ํามันรายอื่นจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ สําเนาหนังสือส่ังซื้อจากผู้ค้าน้ํามันรายอื่น 
สําหรับการจําหน่ายทุกช่วง) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

2.3  กรณีวัตถุประสงค์สําหรับการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ส่ง 
(1) รายละเอียดขั้นตอนการควบคุมการขนส่งน้ํามันจากต้นทางไปยังปลายทาง พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 

จํานวน 1 ฉบับ 
(2) รายละเอียดด่านศุลกากร/จุดผ่านแดนถาวร/จุดผ่อนปรน/จุดผ่านแดนช่ัวคราว และจังหวัดที่จะส่งน้ํามัน

ออกไปนอกราชอาณาจักร แยกตามประเทศปลายทาง พร้อมลงนามรับรองเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ 
(3) สําเนาหลักฐาน หรือเอกสารข้อตกลงการซ้ือขาย หรือสําเนาใบส่ังซื้อน้ํามัน หรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยัน

ความประสงค์ของคู่ค้าในต่างประเทศที่จะจัดซื้อน้ํามันจากผู้ค้าน้ํามันที่ขอความเห็นชอบ (สําหรับกรณี 
ที่ผู้ค้านํ้ามันไม่ได้จําหน่ายน้ํามันให้กับคู่ค้าในต่างประเทศโดยตรง แต่จําหน่ายผ่านผู้ค้าน้ํามันรายอื่นจะต้องส่ง
เอกสารเพิ่มเติม คือ สําเนาหนังสือส่ังซื้อจากผู้ค้านํ้ามันรายอ่ืนสําหรับการจําหน่ายทุกช่วง) พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
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2.4  กรณีวัตถุประสงค์สําหรับการนําไปใช้กับยานพาหนะที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ส่ง 
 สําเนาหนังสือจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่แสดงความประสงค์ที่จะจัดซื้อน้ํามันจากผู้ค้าน้ํามันที่ขอความเห็นชอบ 

(สําหรับกรณีที่ผู้ค้าน้ํามันไม่ได้จําหน่ายน้ํามันให้กับผู้ใช้น้ํามันโดยตรง แต่จําหน่ายผ่านผู้ค้าน้ํามันรายอื่นจะต้องส่ง
เอกสารเพิ่มเติม คือ สําเนาหนังสือส่ังซื้อจากผู้ค้าน้ํามันรายอื่นสําหรับการจําหน่ายทุกช่วง) พร้อมลงนาม 
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

2.5  กรณีวัตถุประสงค์สําหรับการนําไปใช้ตามโครงการหรือนโยบายของรัฐบาล หรืองานวิจัย หรืองานทดสอบ
เคร่ืองยนต์ ให้ส่ง   
(1) สําเนาหนังสือจากผู้ดําเนินโครงการรัฐบาล งานวิจัย หรืองานทดสอบเครื่องยนต์ที่แสดงความประสงค์ 

ที่จะจัดซื้อน้ํามันจากผู้ค้านํ้ามันที่ขอความเห็นชอบ (สําหรับกรณีที่ ผู้ค้าน้ํามันไม่ได้จําหน่ายน้ํามันให้กับ 
ผู้ใช้น้ํามันโดยตรง แต่จําหน่ายผ่านผู้ค้าน้ํามันรายอื่นจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ สําเนาหนังสือส่ังซื้อจาก 
ผู้ค้านํ้ามันรายอื่นสําหรับการจําหน่ายทุกช่วง) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

(2) รายละเอียดโครงการ หรือลักษณะงานวิจัยหรืองานทดสอบเครื่องยนต์ที่ดําเนินการ โดยต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อโครงการ/งานวิจัย/งานทดสอบเครื่องยนต์  วัตถุประสงค์  ลักษณะโครงการ/
งานวิจัย/งานทดสอบเครือ่งยนต์  ปริมาณน้ํามันที่ใช้  และระยะเวลาที่ดําเนินการ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
จํานวน 1 ชุด 

2.6  กรณีวัตถุประสงค์สําหรับผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 จําหน่ายนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่ มีปริมาณ 
ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันสูงกว่าร้อยละ 7 แต่ไม่สูงกว่าร้อยละ 20 โดยปริมาตร   
ให้แก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ให้ส่ง 
สําเนาหนังสือของผู้ใช้น้ํามันที่แสดงความประสงค์ที่จะจัดซื้อน้ํามันจากผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ที่ขอความเห็นชอบ 
และปริมาณการใช้น้ํามัน ระยะเวลา รวมถึงการยืนยันว่าผู้ใช้น้ํามันมีศักยภาพในการบํารุงรักษาเครื่องยนต์  
(สําหรับกรณีที่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ไม่ได้จําหน่ายน้ํามันให้กับผู้ใช้น้ํามันโดยตรง แต่จําหน่ายผ่านผู้ค้าน้ํามัน 
ตามมาตรา 7 รายอ่ืน จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ สําเนาหนังสือส่ังซื้อจากผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 รายอ่ืน 
สําหรับการจําหน่ายทุกช่วง) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

2.7  กรณีจัดซื้อนํ้ามันจากผู้ค้านํ้ามันรายอื่น ยกเว้น การจัดซื้อจากกรมการพลังงานทหาร และการนําเข้ามา 
ในราชอาณาจักร ให้ส่ง 

 รายละเอียดเลขที่และวันที่หมดอายุของหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ (แบบ ธพ.ค 412) ของผู้ค้าน้ํามัน 
(แหล่งจัดหา) ที่จะจําหน่ายน้ํามันให้แก่ ผู้ค้าน้ํามันที่ขอความเห็นชอบในวัตถุประสงค์นั้น พร้อมลงนาม 
รับรองเอกสาร จํานวน 1 ชุด 

2.8  กรณีการจัดหานํ้ามันโดยการจัดซื้อจากกรมการพลังงานทหาร ให้ส่ง 
 หนังสือจากกรมการพลังงานทหารถึงกรมธุรกิจพลังงานแจ้งความประสงค์ที่จะจําหน่ายน้ํามันให้แก่ผู้ค้าน้ํามัน 

ที่ขอความเห็นชอบ ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ 

2.9  กรณีสถานที่และถังเก็บหรือสถานที่ผลิตนํ้ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ให้ส่ง 
  สําเนาสัญญาเช่า หรือสําเนาหนังสือยินยอมให้ผู้ค้าน้ํามันที่ขอความเห็นชอบใช้สถานที่และถังเก็บน้ํามัน หรือ

สถานที่ผลิตนํ้ามัน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
 



 
 
เลขที่...................                                                                                              แบบ ธพ.ค ๔๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 

หนังสือรบัรองการให้ความเหน็ชอบลกัษณะและคณุภาพของน้าํมันเชื้อเพลิง 
เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามทีก่รมธรุกิจพลงังานกําหนด 

 
หนังสือรับรองฉบับน้ีออกให้เพ่ือแสดงว่า ผู้ค้านํ้ามันช่ือ............................................................ 

สํานักงานแห่งใหญ่  ต้ังอยู่เลขที่........... หมู่ที่......... อาคาร/หมู่บ้าน.................. ห้องเลขท่ี............... ช้ันที่......... 
ตรอก/ซอย................................... ถนน................................................ ตําบล/แขวง.......................................  
อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด................................................... ได้แจ้งลักษณะและคุณภาพของ 
นํ้ามัน................................... เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด สําหรับ................................. 
........................................... เพ่ือขอความเห็นชอบ และอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้ให้ความเห็นชอบลักษณะ 
และคุณภาพของนํ้ามันดังกล่าวแล้ว  ดังน้ี  คือ 

1) ..................................................................................................................................................... 
2) ..................................................................................................................................................... 
3) ..................................................................................................................................................... 

โดยผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขการให้ความเห็นชอบที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด 
 

การให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงตามหนังสือรับรองฉบับน้ี 
ให้ใช้ได้ต้ังแต่วันที่......................................................................จนถึงวันที่............................................................... 

 
                                                                         ออกให้  ณ  วันที่.....................................................                
                                              
                                                                                                
                                                                                                    อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
                                                                                                ประทับตรากรมธุรกิจพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ    มรีายละเอียด การจัดหา การจัดเก็บ และการจําหน่ายนํ้ามันแนบท้าย 
 
 
 



 
 

รายละเอียดของสถานที่เก็บนํ้ามันตามหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบฯ   เลขที่........................   
รวม.................แห่ง 

 

๑. ช่ือคลังนํ้ามัน..........................................................จังหวัด...................................................... 
    หมายเลขถงั.....................,  ......................,  ......................,  ......................,  ....................... 
 

๒. ช่ือคลังนํ้ามัน..........................................................จังหวัด...................................................... 
    หมายเลขถงั.....................,  ......................,  ......................,  ......................,  ....................... 
 

๓. ช่ือคลังนํ้ามัน..........................................................จังหวัด...................................................... 
    หมายเลขถงั.....................,  ......................,  ......................,  ......................,  ....................... 
 
 
 
                                                                                 ลงช่ือ................................................... 
                                                                                        (                                    ) 
                                                                                 ตําแหน่ง..............................................       



 
 

แบบ ธพ.ค 413 หน้า 1 
แบบรายงานข้อมูลเก่ียวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีได้รับความเห็นชอบ 

ลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด 
เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ 
 เฉพาะส่วนท่ีไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด 
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

บริษัท……………………………………… ขอรายงานปริมาณการจัดหา การจําหน่าย และยอดคงเหลือของน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีได้รับ
ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด  ประจําเดือน…………………. พ.ศ. …………….... 
ของนํ้ามัน………………………..... ตามหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ (แบบ ธพ.ค 412) เลขท่ี ……….…. , ……….…. , ……….…. ดังนี้ 
 

รายการ ปริมาณรวม (ลิตร) 
1. ปริมาณนํ้ามันคงเหลือ  ณ  วันท่ี 1 ของเดือน ……………………….. 
2. ปริมาณจัดหาท้ังหมด ชื่อผู้จําหน่ายให้ ปริมาณ (ลิตร) หมายเหตุ  

 
 
 
 
……………………….. 

  2.1 จากการกลั่นหรือผลิตเอง 1. .........................................  ............................. ............ 
  2.2 จากการนําเข้าจากต่างประเทศ 1. ......................................... 

2. ………………………………….. 
 ............................. 
 ……………………….. 

............ 
………… 

  2.3 จากการซ้ือจากผู้ค้าน้ํามันรายอ่ืน 1. ......................................... 
2. ………………………………….. 

 ............................. 
 ……………………….. 

............ 
………… 

3. ปริมาณจําหน่าย และที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ชื่อผู้รับซ้ือ ปริมาณ (ลิตร) หมายเหตุ  
 
 
 
 
 
……………………….. 

  3.1 ...................................................... 1. ......................................... 
2. ………………………………….. 

 ............................. 
 ……………………….. 

............ 
………… 

  3.2 ...................................................... 1. ......................................... 
2. ………………………………….. 

 ............................. 
 ……………………….. 

............ 
………… 

  3.3 ...................................................... 1. ......................................... 
2. ………………………………….. 

 ............................. 
 ……………………….. 

............ 
………… 

4. ปริมาณจําหน่ายท่ีได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบ  
(กรณีการส่งออกโดยตรงทางทะเล) และปริมาณท่ีใช้ในกิจการของตนเอง 

ปริมาณ (ลิตร) หมายเหตุ  
 
 

……………………….. 
 4.1 ..................................................................................................... ...................... .......... 
 4.2 ..................................................................................................... ...................... .......... 

5. ส่วนเกิน / ส่วนขาด จากการทํางาน   ……………………….. 
6. ปริมาณนํ้ามันคงเหลือ  ณ  วันสิ้นเดือน ……………………….. 

หมายเหตุ :  1) ช่องหมายเหตุปริมาณให้กรอกตัวเลข 0 หรือ 1 โดย
      0  หมายถึง ปริมาณท่ีรายงานเป็นปริมาณ ณ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หรือ 86 องศาฟาเรนไฮต์ 
      1  หมายถึง ปริมาณท่ีรายงานเป็นปริมาณการจําหน่ายท่ีระบุในใบแจ้งหน้ี/ใบส่งสินค้า/ใบกํากับภาษี 
2) การรายงานปริมาณจัดหาในข้อ 2 กรณีการนําเข้าจากต่างประเทศ ให้ระบุช่ือประเทศและแยกปริมาณท่ีจัดหามาเป็นรายประเทศ 
3) การรายงานปริมาณจําหน่ายในข้อ 3 ให้แยกปริมาณตามวัตถุประสงค์ท่ีได้รับความเห็นชอบซ่ึงระบุอยู่ในแบบ ธพ.ค 412 และกรณีท่ี

มีการจําหน่ายนํ้ามันออกไปนอกราชอาณาจักร ให้รายงานเลขท่ีใบขนส่งสินค้าขาออกทุกใบ โดยใช้แบบ ธพ.ค 413 หน้า 2 
4) ปริมาณท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในข้อ 3 หมายถึง ปริมาณท่ีมีการจําหน่ายในวัตถุประสงค์สําหรับเตรียมไว้เพื่อจําหน่าย โดยให้รายงานเฉพาะ

ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีไดร้ับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเฉพาะส่วนท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานกําหนดท่ีนําไปใช้ผลิต
เป็นนํ้ามันเช้ือเพลิงสําเร็จรูป และให้ระบุในช่องช่ือผู้รับซ้ือว่า “นําไปผลิตเป็นนํ้ามันเช้ือเพลิงสําเร็จรูป” 

5) ผู้ค้านํ้ามันสามารถรายงานข้อมูลของนํ้ามันชนิดเดียวกันท่ีมีลักษณะและคุณภาพเหมือนกันไว้ในตารางเดียวกันได้ โดยในข้อ 3 ให้ระบุ
วัตถุประสงค์ท่ีได้รับความเห็นชอบตามท่ีปรากฏในหนังสือรับรองและรายงานปริมาณท่ีจําหน่ายไปในแต่ละวัตถุประสงค์  

6) การรายงานปริมาณนํ้ามันท่ีจําหน่ายท่ีได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบในข้อ 4 ให้ระบุกิจกรรมท่ีใช้และปริมาณท่ีใช้
ไปในแต่ละกิจกรรม   

7) ผู้ค้านํ้ามันสามารถขยายช่องได้ตามความเหมาะสม หากรายการท่ีต้องกรอกมีมากกว่าช่องว่างท่ีกําหนดในตาราง แต่จะต้องคงรูปแบบ
ตารางไว้เหมือนเดิม

ลงช่ือ.......................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
      (.....................................................) 
ตําแหน่ง...................................................  
วันท่ี......................................................... 

ลงช่ือ.......................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
      (.....................................................) 
ตําแหน่ง...................................................      (ประทับตรานิตบิุคคล)  
วันท่ี.........................................................                (ถ้ามี)

 
 



 
 

      แบบ ธพ.ค 413 หน้า 2 
 

แบบรายงานเลขท่ีใบขนส่งสินค้าขาออก 
 

ชนิดน้ํามัน เลขท่ี ธพ.ค 412 ชื่อผู้รับซ้ือ ประเทศปลายทาง เลขท่ีใบขนส่งสินค้าขาออก

.................. ......................... 1. ...............................  ............................... .................. , ................ , ...............

2. ...............................  ............................... .................. , ................ , ...............

3. ...............................  ............................... .................. , ................ , ...............
            
หมายเหตุ :  1) กรณีผู้รับซ้ือรายเดียวกันมีเลขท่ีใบขนส่งสินค้าขาออกมากกว่า 1 เลข ให้เขียนรายการเลขท่ีใบขนส่งสินค้า

ขาออกต่อกัน โดยเขียนคั่นแต่ละรายการด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)

  2) ผู้ค้าน้ํามันสามารถขยายช่องได้ตามความเหมาะสม หากรายการท่ีต้องกรอกมีมากกว่าช่องว่างท่ีกําหนด
ในตาราง แต่จะต้องคงรูปแบบตารางไว้เหมือนเดิม 

 
 
    ลงชื่อ.......................................................ผู้มีอํานาจลงนาม

        (.....................................................) 
    ตําแหน่ง...................................................  
    วันท่ี......................................................... 

 

                                          (ประทับตรานิติบุคคล)  
 (ถ้ามี) 

    ลงชื่อ.......................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
        (.....................................................) 

    ตําแหน่ง...................................................  
    วันท่ี......................................................... 

 
 


