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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนไดมีการผลิตและการใชไบโอดีเซลสําหรับ
เครื่องยนตการเกษตร  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการคา
น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  กําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
“เครื่องยนตการเกษตร”  หมายความวา  เครื่องยนตสูบเดียว  ๔  จังหวะ  สูบนอน  ระบายความรอน

ดวยน้ํา 
ขอ ๔ ประกาศนี้มิใหใชบังคับกับไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  

ท่ีจําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายไปนอกราชอาณาจักรโดยการขนสงทางทะเล 
ขอ ๕ ภายใตบังคับของขอ  ๑๑  ลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนต

การเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
การเติมสารเติมแตงในไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  ใหผูคาน้ํามัน

แจงขอความเห็นชอบและตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกอน  จึงจะดําเนินการได 
ขอ ๖ ใหผูคาน้ํามันที่ประสงคจะจําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนต

การเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  ย่ืนแบบแจงขอรับความเห็นชอบการจําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนาย 
ไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  พรอมเอกสารประกอบตออธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน  ตามแบบ  นพ.  ๔๒๕  ทายประกาศนี้ 
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ขอ ๗ เมื่ออธิบดีใหความเห็นชอบการจําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายไบโอดีเซลสําหรับ
เครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  ตามที่ผูคาน้ํามันแจงแลว กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือ
รับรองการใหความเห็นชอบ  ตามแบบ  นพ.  ๔๒๖  ทายประกาศนี้ 

หนังสือรับรองการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  ใหมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน  ๓  ป   
นับแตวันที่ออก 

ขอ ๘ ผูคาน้ํามันที่ไดรับความเห็นชอบใหจําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายไบโอดีเซลสําหรับ
เครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  ตามขอ  ๗  ตองปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ติดปายแสดงชื่อ  “ไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  สูบเดียว  
๔  จังหวะ  สูบนอน  ระบายความรอนดวยน้ํา”  ขนาดตัวอักษรไมตํ่ากวา  ๕  เซนติเมตร  ณ  จุดจําหนาย  
ใหเห็นไดอยางชัดเจน 

(๒) ผลิตหรือจําหนายไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร   (ไบโอดีเซลชุมชน)   
ณ  สถานที่ท่ีกําหนดไวในหนังสือรับรอง 

(๓) จัดเก็บตัวอยางไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  เพ่ือสงมอบ
ใหแกพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพตามความจําเปน  เปนครั้งคราวตามคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่ 

(๔) รายงานขอมูลการจดัหา  การจําหนาย  และยอดคงเหลือของไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนต
การเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  ตามแบบ  นพ.  ๔๒๗  ทายประกาศนี้ ตอกรมธุรกิจพลังงาน  ภายในวันที่  
๑๕  ของเดือนถัดไป 

(๕) ผูคาน้ํามันที่ประสงคจะทําการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ชื่อ สถานที่ต้ังสํานักงานใหญ  
สถานที่ผลิต  สถานที่จําหนาย  หรือรายละเอียดใด  ๆ  ท่ีไดแจงหรือระบุไวในแบบแจงซึ่งไดรับ 
ความเห็นชอบแลว  ใหทําหนังสือแจงตอกรมธุรกิจพลังงาน  ลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  กอนวันที่
ประสงคจะเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  แลวแตกรณี 

(๖) ผูคาน้ํามันที่ประสงคเลิกการผลิต  การจําหนาย  ไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  
(ไบโอดีเซลชุมชน)  ใหทําหนังสือแจงตอกรมธุรกิจพลังงาน  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกการผลิต  
การจําหนาย  แลวแตกรณี 

ขอ ๙ การยื่นแบบแจงเพื่อขอรับความเห็นชอบตามขอ  ๖  ใหย่ืน  ณ  สถานที่  ดังตอไปนี้ 
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(๑) กรณีสถานประกอบการ  หรือสํานักงานใหญต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนที่ศูนยบริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ  กรมธุรกิจพลังงาน 

(๒) กรณีสถานประกอบการหรือสํานักงานแหงใหญต้ังอยูในจังหวัดอื่น  ๆ  ใหย่ืนตอสํานักงาน
พลังงานภูมิภาค  ท่ีกํากับดูแลในเขตรับผิดชอบจังหวัดนั้น  หรือหนวยงานบริการธุรกิจพลังงาน   
ณ  จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู 

ขอ ๑๐ ใหผูคาน้ํามันซึ่งอยูในขายที่จะตองขอรับความเห็นชอบการจําหนายหรือมีไว 
เพ่ือจําหนายไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  ในวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  
ย่ืนแบบแจงขอรับความเห็นชอบการจําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนต
การเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๑๑ ลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  
ท่ีผูคาน้ํามันจําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายดังตอไปนี้  จะไมเปนไปตามที่กําหนดในรายละเอียด 
แนบทายประกาศนี้ก็ได  แตผูคาน้ํามันตองแจงลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดังกลาวเฉพาะสวนที่ 
ไมเปนไปตามที่กําหนดในรายละเอียดแนบทาย  เพ่ือขอความเห็นชอบและตองไดรับความเห็นชอบ 
จากอธบิดีกรมธุรกิจพลังงานกอน 

(๑) ไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  เพ่ือการสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร  นอกจากการขนสงทางทะเล 

(๒) ไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  เพ่ือการนําไปใชตามโครงการ
หรือนโยบายของรัฐบาล  หรืองานวิจัย 

(๓) ไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  ท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร
สําหรับใชตามโครงการหรือนโยบายของรัฐบาล  หรืองานวิจัย 

(๔) ไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  ท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร
สําหรับใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล 

(๕) ไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  เพ่ือการจําหนายใหแก 
ผูคาน้ํามันซึ่งเปนผูผลิตไบโอดีเซล  สําหรับนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล 

(๖) ไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  เพ่ือการจําหนายใหแก 
ผูคาน้ํามันสําหรับวัตถุประสงคตาม  (๑) 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๗) ไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)  เพ่ือการจําหนายใหแก
ผูผลิตไบโอดีเซล  หรือผูคาน้ํามันตามมาตรา  ๗  สําหรับวัตถุประสงคตาม  (๒) 

ขอ ๑๒ การขอและการใหความเห็นชอบตามขอ  ๕  วรรคสอง  และขอ  ๑๑  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พานิช  พงศพิโรดม 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง กาํหนดลกัษณะและคณุภาพของไบโอดีเซลสําหรบัเครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

รายการ ขอกําหนด อัตราสูงต่ํา วิธีทดสอบ 1/ 

1 ความหนาแนน  ณ  อุณหภูมิ  150ซ           กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร 
(Density  at  15 0C,  kg/m3) 

ไมต่ํากวา 
และ 

ไมสูงกวา 

860 
 

900 

ASTM D 1298 

2 ความหนืด  ณ  อุณหภูมิ  40 0ซ              เซนติสโตกส 
(Viscosity  at  40 0C, cSt ) 

ไมต่ํากวา 
และ 

ไมสูงกวา 

1.9 
\ 

8.0 

ASTM D 445 

3 จุดวาบไฟ                        องศาเซลเซียส 
(Flash  Point , 0C) 

ไมต่ํากวา 120 ASTM D 93 

4 กํามะถัน รอยละโดยน้ําหนัก 
(Sulphur, %wt.) 

ไมสูงกวา 0.0015 ASTM D 2622 

5 จํานวนซีเทน  
(Cetane Number) 

ไมต่ํากวา 47 ASTM D 613 

6 เถาซัลเฟต    รอยละโดยน้ําหนัก 
(Sulphated  Ash, %wt.) 

ไมสูงกวา 0.02 ASTM D 874 

7 น้ําและตะกอน รอยละโดยปริมาตร 
(Water and Sediment, %vol.) 

ไมสูงกวา 0.2 ASTM D 2709 

8 การกัดกรอนแผนทองแดง 
(Copper Strip Corrosion)  

ไมสูงกวา หมายเลข 3 ASTM D 130 

9 คาความเปนกรด มิลลิกรัมโปแตสเซียมไฮดรอกไซด/กรัม 
(Acid Number, mg KOH/g) 

ไมสูงกวา 
 

0.80 
 

ASTM D 664 

10 กลีเซอรีนอิสระ รอยละโดยน้ําหนัก 
(Free  glycerin,  %wt.) 

ไมสูงกวา 
 

0.02 ASTM D 6584 

11 กลีเซอรีนทั้งหมด รอยละโดยน้ําหนัก 
(Total  glycerin, %wt.) 

ไมสูงกวา 
 

1.5 ASTM D 6584 

12 สี 
(Colour) 

 มวง 2/ ตรวจพินิจดวย 
สายตา 

13 สารเติมแตง  (ถามี) 
(Additive) 

ใหเปนไปตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

หมายเหต ุ   1/  วิธีทดสอบอาจใชวิธีอื่นที่เทียบเทาก็ได  แตในกรณีที่มีขอโตแยงใหใชวิธีที่กําหนดในรายละเอียดแนบทายนี้ 
2/  ใชสารประกอบประเภท 1,4-dialkylamino anthraquinone และ alkyl derivatives of azobenzene-4-azo-2-naphthol   



  
                  แบบ นพ. ๔๒๕   

 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 

  

แบบแจงเพื่อขอรับความเห็นชอบ 
การจาํหนายหรือมีไวเพื่อจําหนาย 

ไบโอดีเซลสาํหรับเครื่องยนตการเกษตร 
(ไบโอดีเซลชุมชน) 

เฉพาะเจาหนาที ่

รับเลขที่ 
รับวันที ่

  ผูผลิต     ผูจําหนาย   บุคคลธรรมดา           นิติบุคคล             อื่นๆ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
 ชื่อ  

 ประเภทผูคาน้ํามัน   ม๗   ม๑๐   ม๑๑   อื่นๆ                     เลขทะเบียนผูคาน้ํามัน 

            ขาพเจาขอรับความเหน็ชอบจําหนายหรือมีไวเพื่อจาํหนายไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  
(ไบโอดีเซลชุมชน) โดยมรีายละเอียดดังตอไปนี ้

สถานที่ต้ัง เลขที่                  หมูที่                    ตรอก/ซอย                                      ถนน  
สํานกังานแหงใหญ ตําบล/แขวง                                   อําเภอ/เขต                                      จังหวัด 

 รหัสไปรษณีย                                 โทรศัพท                                         โทรสาร 

สถานที่ผลิต  เลขที่                 หมูที่                    ตรอก/ซอย                                        ถนน  
 ตําบล/แขวง                                   อําเภอ/เขต                                     จังหวัด 
 รหัสไปรษณีย                                 โทรศัพท                                         โทรสาร 
 กําลังการผลิต                                                     ลิตร/ครั้ง                                     ลิตร/วัน 
 วัตถุดิบที่ใชในการผลิต 

สถานทีจ่ําหนาย เลขที่                   หมูที่                   ตรอก/ซอย                                      ถนน  
 ตําบล/แขวง                                   อําเภอ/เขต                                      จังหวัด 
 รหัสไปรษณีย                                 โทรศัพท                                         โทรสาร 
 ลักษณะการจําหนาย      หัวจาย    หลอดแกว     อื่นๆ (ระบุ)                      

เอกสารประกอบ   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอจดทะเบียน  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 
การพจิารณา   สําเนาทะเบียนบานสถานประกอบการ  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกินหกเดือน  (กรณีที่เปนนิติบุคคล) 
   หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ    
   อื่นๆ 

ขาพเจาขอรบัรองวา  ขอความดังกลาวขางตนถูกตองและเปนจริงทุกประการ 
                                          ลงลายมือช่ือ                                                     ผูขอรับความเห็นชอบ 
                                                            (                                                     ) 
 (ประทับตรานิติบุคคล) 

                                                  วันที่ 



 
 เลขที่                                                                                                     แบบ นพ. ๔๒๖ 

                                                                   
                                                                   

                         
 
 

หนังสือรับรอง 
การใหความเห็นชอบการจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนาย 

ไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) 
 

               หนงัสือรับรองฉบับนี้ ออกใหเพื่อแสดงวา ผูคาน้ํามันชื่อ 
มีที่อยู/ที่ต้ังสถานประกอบการหรือสํานักงานใหญ  ต้ังอยูเลขที่                  ตรอก/ซอย 
ถนน                                  ตําบล/แขวง                                   อําเภอ/เขต  
จังหวัด                                                ไดรับความเหน็ชอบการจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายไบโอดีเซล
สําหรับเครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) ณ สถานที่ทีก่ําหนดดังตอไปนี้ 

 สถานที่ผลิต 
 สถานที่จาํหนาย 

 

โดยผูขอรับความเหน็ชอบการจําหนายหรือมีไวเพื่อจาํหนายไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนต-
การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทีก่ําหนดทายหนังสือรับรองฉบับนี ้
 

การจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายไบโอดีเซลสําหรับเครือ่งยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) 
ตามหนังสือรับรองฉบับนี ้ ใหใชไดต้ังแตวันที ่                                    จนถงึวนัที ่  

 
                                                                        ออกให  ณ  วันที่                     
                                              
                                                                                                            
                                                                                                          อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน 
                                                                                     

                           ประทับตรากรมธุรกิจพลงังาน 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

เงื่อนไขการใหความเห็นชอบการจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายไบโอดีเซลสําหรับ
เครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) 

 

(๑)  ติดปายแสดงชื่อ “ ไบโอดีเซลสําหรบัเครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน)          
สูบเดียว ๔ จังหวะ สูบนอน ระบายความรอนดวยน้าํ  ” ขนาดตัวอักษรไมตํ่ากวา ๕ เซนติเมตร ณ จดุ 
จําหนายใหเหน็ไดอยางชัดเจน 

(๒)  ผลิตหรือจําหนายไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน)            
ณ สถานที่ที่กําหนดไวในหนังสือรับรอง 

(๓)  จัดเก็บตัวอยางไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  (ไบโอดีเซลชุมชน)              
เพื่อสงมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพตามความจําเปนเปนครั้งคราว
ตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ 

(๔)  รายงานขอมลูการจัดหา การจําหนาย และยอดคงเหลือของไบโอดีเซลสําหรับ
เครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) ตอกรมธุรกจิพลังงาน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตาม       
แบบ นพ. ๔๒๗ ทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับ
เครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) 

(๕)  ผู ค าน้ํ ามันที่ประสงคจะทําการ เปลี่ ยนแปลงหรือ เพิ่ ม เติม  ชื่ อ  สถานที่ ต้ั ง         
สํานักงานใหญ สถานที่ผลิต สถานที่ จําหนาย หรือเพิ่มเติมรายละเอียดใดๆ ที่ไดแจงหรือระบุไวใน           
แบบแจงซึ่งไดรับความเห็นชอบแลว  ใหทําหนังสือแจงตอกรมธุรกิจพลังงาน  ลวงหนาไมนอยกวา ๑๕  วัน  
กอนวันที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม แลวแตกรณี 

(๖)  ผูคาน้าํมนัทีป่ระสงคเลิกการผลิต การจําหนาย ไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนต
การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) ใหทาํหนังสือแจงตอกรมธุรกิจพลงังาน ภายในสามสิบวนันับแตวันที่เลกิ     
การผลิต  การจําหนาย  แลวแตกรณี 

 

 
 
 
 



แบบ นพ. ๔๒๗ 
แบบรายงานขอมูลเกี่ยวกบัการจัดหา  การจาํหนาย  และยอดคงเหลือของ 

ไบโอดีเซลสาํหรับเครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) 
ประจําเดือน…………………พ.ศ.……….. 

 กรณีเปนผูผลิต  1/  กรณีเปนผูจําหนาย 1/ 

ชื่อผูคาน้ํามัน                                                                                          . ชื่อผูคาน้ํามัน                                                                                         . 

หนังสือรบัรองการใหความเห็นชอบฯ (แบบ นพ. ๔๒๖) เลขที ่                            . หนังสือรบัรองการใหความเห็นชอบฯ (แบบ นพ. ๔๒๖) เลขที ่                          . 

1.  ปริมาณน้ํามันคงเหลือ  ณ  วนัที่ 1  ของเดือน                                                .ลิตร 1.  ปริมาณน้ํามันคงเหลือ  ณ  วนัที่ 1  ของเดือน…………………   ……………..ลิตร 
2.  ปริมาณการผลิต                                                                                               ลิตร 2.  ปริมาณการจัดหา                                                                                            ลิตร 
3.  ปริมาณการจําหนาย                                                                                         ลิตร 3.  ปริมาณการจําหนาย                                                                                        ลิตร 
4.  ปริมาณน้ํามันคงเหลือ  ณ  วนัสิ้นเดือน                                                ลิตร 4.  ปริมาณน้ํามันคงเหลือ  ณ  วนัสิ้นเดือน                                                ลิตร 

รายชื่อลูกคา 2/ ที่อยู ปริมาณ (ลิตร) ซื้อมาจาก ที่อยู ปริมาณ (ลิตร) 

      
      
      
      
   รวม   
   รายชื่อลูกคา 2/ ที่อยู ปริมาณ (ลิตร) 
      
      
      

รวม  รวม  
หมายเหตุ :  1/ กรณีเปนผูผลิตให  และกรอกขอความทางดานซาย สวนกรณีเปนผูจําหนายให  และกรอกขอความทางดานขวา 
      2/ รายชื่อลูกคาทีซ่ื้อน้ํามันมากกวา 200 ลิตรตอครั้งขึ้นไป  

ลงชื่อ                                         .(ผูคาน้ํามัน) 
(                                          .) 

ตําแหนง………………………………... 
              วันที…่………………………….……… 
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