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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อให้การกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่น  เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล  และสามารถกํากับดูแลผู้ค้าน้ํามันได้อย่างรัดกุมขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสี่สิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่น  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ํามันหล่อลื่นที่จําหน่าย  หรือมีไว้เพื่อจําหน่าย 
ไปนอกราชอาณาจักร 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้   
“น้ํามันหล่อลื่น”  หมายถึง  น้ํามันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์เบนซิน  ๔  จังหวะ  และเครื่องยนต์ดีเซล   
ข้อ ๕ ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่น  ให้กําหนดไว้  ๒  ด้าน  ดังนี้ 
(๑) ลักษณะและคุณภาพด้านเคมีและฟิสิกส์  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
(๒) ลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งาน  ให้เป็นไปตามลักษณะและคุณภาพท่ีผู้ค้าน้ํามัน 

แจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ  และได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี 
ข้อ ๖ น้ํามันหล่อลื่นที่มีลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานในชั้นคุณภาพตามที่  American  

Petroleum  Institute  (API)  กําหนดต่อไปนี้  ห้ามมิให้นําออกจําหน่ายในราชอาณาจักร 
(๑) น้ํามันหล่อลื่นสําหรับเคร่ืองยนต์เบนซิน  ๔  จังหวะ  ในชั้นคุณภาพ  API  SA,  SB 
(๒) น้ํามันหล่อลื่นสําหรับเคร่ืองยนต์ดีเซล  ในชั้นคุณภาพ  API  CA,  CB 
ข้อ ๗ ให้ผู้ค้าน้ํามันที่ประสงค์จะจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายน้ํามันหล่อลื่น  ดังต่อไปน้ี  

ต้องแจ้งลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของน้ํามันหล่อลื่นเพื่อขอความเห็นชอบต่ออธิบดีตามแบบ  
ธพ.ค  ๔๑๔  ท้ายประกาศนี้   

(๑) ผู้ผลิตน้ํามันหล่อลื่น   
(๒) ผู้นําเข้าน้ํามันหล่อลื่น   
(๓) ผู้ค้าน้ํามันหล่อลื่นที่เป็นเจ้าของชื่อในทางการค้า  หรือเคร่ืองหมายการค้าที่ใช้หรือจะใช้

กับน้ํามันหล่อลื่นนั้น 
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ข้อ ๘ การย่ืนแบบแจ้งลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของน้ํามันหล่อลื่นและเอกสาร
ประกอบเพื่อขอความเห็นชอบ  ให้ย่ืนต่อกรมธุรกิจพลังงาน 

ข้อ ๙ เม่ืออธิบดีเห็นชอบกับลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของน้ํามันหล่อลื่นที่ 
ผู้ค้าน้ํามันแจ้ง  กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ  โดยกําหนดเลขทะเบียน  
น้ํามันหล่อลื่นไว้ด้วย  ตามแบบ  ธพ.ค  ๔๑๕  ท้ายประกาศน้ี 

เลขทะเบียนน้ํามันหล่อลื่นที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด  ประกอบด้วยสัญลักษณ์  ธพ  และเลขทะเบียน
ในกรอบสี่เหลี่ยม  ดังนี้    

หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
การให้ความเห็นชอบ  ยกเว้นผู้ค้าน้ํามันที่ขอความเห็นชอบโดยอ้างอิงลักษณะและคุณภาพของผู้ผลิต 
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วให้มีวันหมดอายุตามผู้ผลิตที่อ้างอิง  และหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ  
อาจต่ออายุได้ตามข้อ  ๑๐ 

ข้อ ๑๐ ผู้ค้าน้ํามันที่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบตามข้อ  ๙   
ให้ย่ืนคําขอต่ออายุตามแบบ  ธพ.ค  ๔๑๖  ท้ายประกาศน้ี  ภายในหกสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ 

การต่ออายุหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ  ให้มีกําหนดคราวละสามปีนับแต่วันสิ้นอายุ
หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ  หรือนับแต่วันสิ้นอายุหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบที่ได้ต่อไว้
คร้ังสุดท้ายแล้วแต่กรณี  ยกเว้นผู้ค้าน้ํามันที่ขอความเห็นชอบโดยอ้างอิงลักษณะและคุณภาพของผู้ผลิต 
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้สามารถต่ออายุและมีวันหมดอายุตามผู้ผลิตที่ได้รับความเห็นชอบเช่นกัน 

ข้อ ๑๑ เม่ือผู้ ค้าน้ํามันได้ ย่ืนคําขอต่ออายุหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบภายใน
กําหนดเวลาตามข้อ  ๑๐  วรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบนั้นยังคงใช้อยู่จนกว่า
อธิบดีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ค้าน้ํามันมิได้ย่ืนคําขอต่ออายุหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบภายใน
กําหนดเวลาตามข้อ  ๑๐  วรรคหน่ึง  ให้ถือว่าหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบนั้นถูกยกเลิก 

ข้อ ๑๓ เม่ืออธิบดีได้ให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันหล่อลื่นตามข้อ  ๙  
หรือให้ความเห็นชอบต่ออายุตามข้อ  ๑๐  แล้ว  หากปรากฏหลักฐานภายหลังว่าเอกสารที่ใช้ในการขอ
ความเห็นชอบดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปจากความเป็นจริง  อธิบดีอาจมีคําสั่งให้ 
ผู้ค้าน้ํามันจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขจัดความคลาดเคล่ือน  หรือแก้ไขข้อผิดพลาดน้ัน  ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้ค้าน้ํามันได้รับคําสั่งดังกล่าว 

หากผู้ค้าน้ํามันไม่จัดส่งเอกสาร  หรือแก้ไขข้อผิดพลาดภายในระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  
อธิบดีอาจมีคําสั่งยกเลิกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบที่ออกตามข้อ  ๙  หรือยกเลิกการต่ออายุ 
ตามข้อ  ๑๐  ได้   

ข้อ ๑๔ เม่ืออธิบดีได้ให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของน้ํามันหล่อลื่น  
ตามข้อ  ๙  หรือให้ความเห็นชอบต่ออายุตามข้อ  ๑๐  แล้ว  หากผู้ค้าน้ํามันหล่อลื่นมีความประสงค์ 
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จะเปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมรายละเอียดใด ๆ  ของน้ํามันหล่อลื่น  หรือเอกสารแสดงลักษณะและคุณภาพ
ด้านการใช้งานของน้ํามันหล่อลื่นที่ได้แจ้งหรือระบุไว้ในแบบแจ้งที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ทําหนังสือ
ขอความเห็นชอบต่ออธิบดีไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ก่อนวันที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแลว้แต่กรณี 

ข้อ ๑๕ การจําหน่ายน้ํามันหล่อลื่นที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบตามข้อ  ๙  
หรือที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบที่ต่ออายุตามข้อ  ๑๐  แล้ว  ผู้ค้าน้ํามันจะต้อง
ปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) การจําหน่ายโดยการบรรจุในภาชนะไม่เกิน  ๒๑๐  ลิตร  ต้องแสดงฉลากไว้ที่ภาชนะบรรจุนั้น  
โดยมีข้อความอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

 (ก) ชื่อ  ชนิดความหนืด  มาตรฐาน  และชั้นคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่น  โดยต้องระบุข้อความ  
เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน  หลังมาตรฐาน  และชั้นคุณภาพที่กรมธุรกิจพลังงานให้ความเห็นชอบ 

 (ข) เลขทะเบียนน้ํามันหล่อลื่นให้เป็นไปตามแบบที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด 
 (ค) ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการของผู้ผลิต  หรือผู้นําเข้าน้ํามันหล่อลื่น  หรือผู้ค้า

น้ํามันหล่อลื่นที่เป็นเจ้าของชื่อในทางการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าที่ใช้หรือจะใช้กับน้ํามันหล่อลื่นนั้น 
 (ง) วัน  เดือน  ปี  ที่  ผลิตหรือ  บรรจุ   
(๒) การจําหน่ายโดยการบรรจุในภาชนะที่มีขนาดเกิน  ๒๑๐  ลิตร  ผู้ค้าน้ํามันต้องจัดทํารายละเอียด

ตาม  (๑)  และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อน้ํามันด้วย 
(๓) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  เม่ือมีการย้ายที่ตั้งสํานักงานใหญ่  

สถานที่ผลิต  สถานที่บรรจุ  สถานที่เก็บน้ํามันของผู้ค้าน้ํามันที่ได้รับความเห็นชอบ  หรือเม่ือมีการเลิก 
การผลิต  การจําหน่าย  หรือการนําเข้าน้ํามันหล่อลื่น  ผู้ค้าน้ํามันต้องแจ้งเปล่ียนแปลงรายการหรือแจ้งเลิก
ต่อกรมธุรกิจพลังงาน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง  หรือวันที่เลิกการผลิต  การจําหน่าย  
หรือการนําเข้า  แล้วแต่กรณี 

(๔) ผู้ค้าน้ํามันจะต้องแจ้งปริมาณการค้าน้ํามันหล่อลื่นที่ได้ทําการค้าไปแล้วในแต่ละปี   
ตามแบบ  ธพ.ค  ๔๑๗  ท้ายประกาศนี้  ต่อกรมธุรกิจพลังงานภายในวันที่สามสิบเอ็ดของเดือนมกราคม 
ปีถัดไป   

(๕) ผู้ค้าน้ํามันต้องจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันหล่อลื่น  เพื่อส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการ
ตรวจสอบลักษณะและคุณภาพตามความจําเป็น  เป็นคร้ังคราวตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่   

ข้อ ๑๖ น้ํามันหล่อลื่นที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพ  หรือต่ออายุไว้แล้ว   
หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็น 
การให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของประกาศฉบับนี้ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



 
 

รายละเอียดแนบท�ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  
เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล(อลืน่ พ.ศ. 2559 

 

ลักษณะและคุณภาพด�านเคมีและฟ.สิกส0ของน้ํามันหล(อลื่น 
 

รายการ ข'อกําหนด อัตรา ชนิดความหนืด วิธีทดสอบ 
  สูงตํ่า 0W 5W 10W 15W 20W 25W  

      1.  ความหนืด (VISCOSITY) 
   1.1 ณ อุณหภูม ิ...      ํซ   (at ...  ํC)  
         เซนติพ'อยส>    (cP) 
 
   1.2 ณ อุณหภูม ิ100  ํซ   (at 100  ํC) 
         เซนติสโตกส>   (cSt)  

 
 

ไม สูงกว า 
 

ไม ตํ่ากว า 
 

 
-35 

6,200 
 

3.8 

 
 -30 

6,600 
 

3.8 

 
-25 

7,000 
 

4.1 

 
-20 
7,000 

 
5.6 

 
-15 

9,500 
 

5.6 

 
-10 

13,000 
 

9.3 
 

 
 ASTM D 5293 

 

ASTM D 445 

2.  ดัชนีความหนืด (VISCOSITY INDEX) 
 

ไม ตํ่ากว า - - - - - - ASTM D 2270 

3.  จุดวาบไฟ    ํซ    (FLASH POINT  , oC) 
 

ไม ตํ่ากว า  182   199  
 

 ASTM D 92 

4.  จุดไหลเท     ํซ   (POUR POINT  ,   ํC) ไม สูงกว า - - - - - -  ASTM D 97 
          

5.  การกัดกร อน    (CORROSION) ไม สูงกว า             หมายเลข 2a ASTM D 130 
          

6.  ปริมาณนํ้า      ร'อยละโดยปริมาตร ไม สูงกว า                        0.05 ASTM D 95 
      (WATER CONTENT , % vol.)         

          

7.  ปริมาณตะกอน    ร'อยละโดยปริมาตร    ไม สูงกว า         0.07 ASTM D 2273 
      (SEDIMENT CONTENT ,  % vol.)        

         

8.  ปริมาณฟองอากาศ    มิลลิลิตร 
 (FOAMING CHARACTERISTICS  ,ml) 

       ASTM D 892 

     8.1 เม่ือส้ินสุดการเป}าในลําดับท่ี 1/2/3   
         (TENDENCY , SEQUENCE 1/2/3) 

   

 - ช้ันคุณภาพท่ีตํ่ากว า API SH และท่ี     
ตํ่ากว า API CG-4  

- ช้ันคุณภาพ API SH (ยกเว'น          
ชนิดความหนืดรวม  SAE  5W-30 ,         
10W-30 และ 15W-40) 

ไม สูงกว า 
 

ไม สูงกว า 
 

                               25/150/25 
 
                               25/150/25 

 

 - ช้ันคุณภาพ API SH (เฉพาะ          
ชนิดความหนืดรวม  SAE  5W-30 ,  

   10W-30 , 15W-40) และช้ันคุณภาพ     
    API SJ , API  SL , API  SM และ 
    API SN  

ไม สูงกว า                                  10/50/10  

 - ช้ันคุณภาพ  API CG-4 , API CH-4 , 
    API CI-4 , API CI-4 PLUS  และ 
    API CJ-4       

ไม สูงกว า 10/20/10  

     8.2 ภายหลังส้ินสุดการเป}าเป(นเวลา 10 นาที  
          ในลําดับท่ี 1/2/3  ( STABILITY , 

ไม สูงกว า ไม ปรากฏ / ไม ปรากฏ / ไม ปรากฏ 
 (nil)  

 

         SEQUENCE 1/2/3) 
 

สําหรับนํ้ามันหล อล่ืนช้ันคุณภาพท่ีสูงกว า 
API SN และ API CJ-4 ให'เป(นไปตามท่ี  
American  Petroleum  Institute (API ) 
ประกาศกําหนด หรือตามท่ีระบุใน ASTM    
D 4485  สําหรับมาตรฐานอื่นๆ ให'เป(นไป
ตามช้ันคุณภาพท่ีมาตรฐานน้ันกําหนด 

         

 

หมายเหตุรายละเอียดแนบท'าย  
                1.  วิธีทดสอบอาจใช'วธิีอืน่ท่ีเทียบเท าก็ได' แต ในกรณีที่มีข'อโต'แย'งให'ใช'วิธีที่กําหนดในตารางแนบท'ายน้ี     

                   2.  นํ้ามันหล อล่ืนชนิดความหนืดรวม ( Multigrade ) ทุกความหนืดจะต'องมีลักษณะและคุณภาพเป(นไปตามข'อกาํหนดของทุกชนิดความหนืดท่ีครอบคลุมถึง 
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รายละเอียดแนบท�ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล(อลืน่ พ.ศ. 2559 
 

ลักษณะและคุณภาพด�านเคมีและฟ.สิกส0ของน้ํามันหล(อลื่น 
 

รายการ ข'อกําหนด อัตรา ชนิดความหนืด วิธีทดสอบ 
  สูงตํ่า 8 12  16 20 30 40 50 60  

      1.  ความหนืด (VISCOSITY) 
   1.1 ณ อุณหภูม ิ...      ํซ   (at ...  ํC)  
         เซนติพ'อยส>    (cP) 
 

   1.2 ณ อุณหภูม ิ100  ํซ   (at 100  ํC) 
         เซนติสโตกส>   (cSt)  
 

 
ไม สูงกว า 

 

ไม ตํ่ากว า 
ตํ่ากว า  

 
- 
- 

4.0 
6.1 

 
- 
- 

  5.0 
  7.1 

 
- 
- 

    6.1 
 8.2 

  
- 
- 

 6.9 
 9.3 

  
- 
- 

9.3 
12.5 

  
- 
- 

12.5 
16.3 

  
- 
- 

16.3 
21.9 

  
- 
- 

21.9 
26.1 

 
   ASTM D 5293 

 

ASTM D 445 

2.  ดัชนีความหนืด (VISCOSITY INDEX) 
 

ไม ตํ่ากว า                                                    92         ASTM D 2270 
 
ASTM D 92 3.  จุดวาบไฟ    ํซ    (FLASH POINT  , oC) 

 
ไม ตํ่ากว า              182                                                                                        199 204 

4.  จุดไหลเท     ํซ   (POUR POINT  ,   ํC) ไม สูงกว า                                                  -6 ASTM D 97 
 
ASTM D 130 
 
ASTM D 95 
 
 

ASTM D 2273 
 
 
ASTM D 892 

5  การกัดกร อน    (CORROSION) ไม สูงกว า หมายเลข 2a 
                                          

6.  ปริมาณนํ้า      ร'อยละโดยปริมาตร ไม สูงกว า 0.05 
      (WATER CONTENT , % vol.)                                              
             

7.  ปริมาณตะกอน    ร'อยละโดยปริมาตร    ไม สูงกว า          0.07      

      (SEDIMENT CONTENT ,  % vol.)                                        
 

8. 
 
 ปริมาณฟองอากาศ    มิลลิลิตร 
 (FOAMING CHARACTERISTICS  ,ml) 

         
    

     8.1 เม่ือส้ินสุดการเป}าในลําดับท่ี 1/2/3   
         (TENDENCY , SEQUENCE 1/2/3) 

           

 - ช้ันคุณภาพท่ีตํ่ากว า API SH และท่ี     
ตํ่ากว า API CG-4  

- ช้ันคุณภาพ API SH (ยกเว'น          
ชนิดความหนืดรวม  SAE  5W-30 ,         
10W-30 และ 15W-40) 

ไม สูงกว า 
 

ไม สูงกว า 
 

                             25/150/25 

                           25/150/25 

 - ช้ันคุณภาพ API SH (เฉพาะ          
ชนิดความหนืดรวม  SAE  5W-30 ,  

   10W-30 , 15W-40) และช้ันคุณภาพ     
    API SJ , API  SL , API  SM และ 
    API SN  

ไม สูงกว า 
 
 

        10/50/10 

                             

 - ช้ันคุณภาพ  API CG-4 , API CH-4 , 
    API CI-4 , API CI-4 PLUS  และ 
    API CJ-4       

ไม สูงกว า                              10/20/10  

     8.2 ภายหลังส้ินสุดการเป}าเป(นเวลา 10 นาที  
          ในลําดับท่ี 1/2/3  ( STABILITY , 

ไม สูงกว า                        ไม ปรากฏ/ไม ปรากฏ/ไม ปรากฏ 
                                      (nil) 

 

         SEQUENCE 1/2/3) 
สําหรับนํ้ามันหล อล่ืนช้ันคุณภาพท่ีสูงกว า 
API SN และ API CJ-4 ให'เป(นไปตามท่ี  
American  Petroleum  Institute (API ) 
ประกาศกําหนด หรือตามท่ีระบุใน ASTM   
D 4485 สําหรับมาตรฐานอื่นๆ ให'เป(นไป
ตามช้ันคุณภาพท่ีมาตรฐานน้ันกําหนด 

                          
 

 

หมายเหตุรายละเอียดแนบท'าย  
                1.  วิธีทดสอบอาจใช'วธิีอืน่ท่ีเทียบเท าก็ได' แต ในกรณีที่มีข'อโต'แย'งให'ใช'วิธีที่กําหนดในตารางแนบท'ายน้ี 

                   2.  นํ้ามันหล อล่ืนชนิดความหนืดรวม ( Multigrade ) ทุกความหนืดจะต'องมีลักษณะและคุณภาพเป(นไปตามข'อกาํหนดของทุกชนิดความหนืดท่ีครอบคลุมถึง 



 
 

แบบท'ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

เรื่อง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล อลื่น พ.ศ. 2559 
 

      แบบ ธพ.ค 414 หน�า 1 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 

 
แบบแจ�งลักษณะและคุณภาพด�านการใช�งานของ

น้ํามันหล(อล่ืน เพ่ือขอความเห็นชอบ 
                               

เฉพาะเจ'าหน'าท่ี 

แบบแจ'งท่ี…………………….. 

รับวันท่ี……….……………….. 

     ผู'ผลิต         ผู'นําเข'า    
     ผู'ค'านํ้ามันท่ีเป(นเจ'าของ 
     ช่ือในทางการค'า หรือ 
     เครื่องหมายการค'า 

    บุคคลธรรมดา ………………………………….......................……. 
หมายเลขบัตรประชาชน........................................................... 
    นิติบุคคล ช่ือ....................................................................... 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี………………………….................……..…… 

เลขทะเบียน 
การให'ความเห็นชอบ 
ธพ………………………………… 
ธพ………………………………… 
ธพ………………………………… 
 

 ข�าพเจ�า ขอแจ�งลกัษณะและคุณภาพด�านการใช�งานของน้ํามนัหล(อลื่น เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด ดังต(อไปนี้ 
 

ท่ีอยู( / ท่ีต้ัง 
สํานักงานแห(งใหญ( 
(สําหรับบุคคลธรรมดา 
ระบุตามทะเบียนพาณิชย>)  

เลขท่ี…….…........…...หมู ท่ี…..........….…ตรอก/ซอย …………….……………….ถนน……………................… 

ตําบล/แขวง………………………..……….อําเภอ/เขต……............……..……จังหวัด………….................……… 

รหัสไปรษณีย>…………........……..โทรศัพท>…………………...................……โทรสาร…………….....……………. 
 

ชื่อผู�ผลิต / ท่ีต้ัง 
สถานท่ีผลิต 
 

ช่ือ………………………………………………………………….........................................……………………………… 

เลขท่ี…….……............หมู ท่ี…….......…ตรอก/ซอย …..........………….……ถนน......…………………………….. 

ตําบล/แขวง………………………..……….อําเภอ/เขต……..........……………จังหวัด……………....................… 

รหัสไปรษณีย>……….…..……..โทรศัพท>………………….................…………โทรสาร……............……………… 
 

ชื่อผู�บรรจุ / ท่ีต้ัง 
สถานท่ีบรรจ ุ

ช่ือ………………………………………………………………….........................................……………………………… 

เลขท่ี…….……............หมู ท่ี…….......…ตรอก/ซอย …..........………….……ถนน......…………………………….. 

ตําบล/แขวง………………………..……….อําเภอ/เขต……..........……………จังหวัด……………....................… 

รหัสไปรษณีย>……….…..……..โทรศัพท>………………….................…………โทรสาร……............……………… 
 

ชื่อผู�เก็บรักษาน้ํามนั / 
ท่ีต้ังสถานท่ีเก็บน้ํามนั 
(พร'อมแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง) 

ช่ือ………………………………………………………………….........................................……………………………… 

เลขท่ี…….……............หมู ท่ี…….......…ตรอก/ซอย …..........………….……ถนน......…………………………….. 

ตําบล/แขวง………………………..……….อําเภอ/เขต……..........……………จังหวัด……………....................… 

รหัสไปรษณีย>……….…..……..โทรศัพท>………………….................…………โทรสาร……............……………… 
 

รายละเอียดของน้ํามัน 

 

ช่ือนํ้ามันหล อลื่น …………………………………………..…………………………………................…………………….. 
ช้ันคุณภาพ          API ( ตั้งแต ช้ันคุณภาพ  SC และ CC ข้ึนไป )………………….................……………. 

       ACEA …………………………………………………………...............................……………… 
                        JASO………………………………………................................………………………………… 
                        GLOBAL………………………………...............................…………………………………… 
                        OEM หรือผู'ผลิตรถยนต>………….........................……………………………..…………… 

                        อ่ืนๆ .................................................................................................................... 
ชนิดความหนืด       SAE......................………., SAE………..............…………, SAE........…………..……... 
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เอกสารท่ีใช� 
ประกอบ 
การพิจารณา 
 

 

1. เอกสารแสดงลักษณะและคุณภาพด�านการใช�งานเพ่ือขอความเห็นชอบ 
    (1) แบบแจ'งลักษณะและคุณภาพด'านการใช'งานของนํ้ามันหล อลืน่ ตามแบบ ธพ.ค 414/1 
    (2) สูตรส วนผสมท่ีใช'ในการผลติ ตามแบบ ธพ.ค 414/2 
    (3) รายละเอียดของสารเติมแต ง ซ่ึงอย างน'อยต'องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ ชนิด คุณประโยชน> ปริมาณการใช' 
         ปริมาณด าง ปริมาณธาต ุลักษณะและคุณภาพทางด'านเคมแีละฟFสิกส> 
    (4) รายละเอียดของนํ้ามันหล อลื่นพ้ืนฐานท่ีใช'ในการผลติ (ตั้งแต ช้ันคุณภาพ API SJ และ API CH-4 ข้ึนไป ยกเว'น 

           แต  API จะประกาศยกเลิก และสําหรับมาตรฐานอ่ืนๆ ให'เป(นไปตามมาตรฐาน และช้ันคุณภาพท่ีขอความเห็นชอบ 
           กําหนด) ซ่ึงอย างน'อยต'องมีรายละเอียดเก่ียวกับแหล งท่ีผลิต กลุ มจําแนกตามมาตรฐาน API  ลักษณะและ 

 คุณภาพทางด'านเคมีและฟFสิกส> อาทิ ปริมาณธาตุกํามะถัน ค าดัชนีความหนืด ค าปริมาณสารอ่ิมตัว เป(นต'น  
 (5) รายงานผลการทดสอบทางเครื่องยนต> แล'วแต กรณ ี ดังน้ี 

����  กรณีผู'ค'านํ้ามันขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันหล อลื่นสําหรับเครื่องยนต>เบนซินหรือ 
     เครื่องยนต>ดีเซล ให'ส งรายงานผลการทดสอบทางเครื่องยนต>ตามแบบ ธพ.ค ๔๑๔/๓ และสําเนาเอกสารรับรองจาก 

สถาบันทดสอบ 
����  กรณีผู'ค'านํ้ามันขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันหล อลื่นสําหรับเครื่องยนต>ท่ีใช'ก�าซธรรมชาติ 
       ก�าซปFโตรเลียมเหลว หรือเช้ือเพลิงทดแทนอ่ืน  ๆเป(นเช้ือเพลิง ให'ส งรายงานผลการทดสอบทางเครื่องยนต>ตามแบบ 
       ธพ.ค ๔๑๔/๓ และสําเนาเอกสารรับรองจากสถาบันทดสอบ และรายงานผลการทดสอบทางภาคสนาม (Field Test) 
����  กรณีมาตรฐานท่ีขอความเห็นชอบกําหนดไว' ให'ส งเฉพาะรายงานผลการทดสอบทางภาคสนาม (Field Test) 

     (6) สูตรท่ีใช'ทดสอบ (Original Test Formulation) ตามแบบ ธพ.ค 414/4 
    (7) หนังสือยินยอมให'อ'างอิงเอกสารแสดงลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันหล อลื่นท่ีได'รับความเห็นชอบแล'ว 
         ตามแบบ ธพ.ค 414/5  พร'อมสําเนาหนังสือรับรองการให'ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพด'านการใช'งาน 
         ของนํ้ามันหล อลื่นท่ีอ'างอิง 
 { ผู'แจ'งเพ่ือขอความเห็นชอบท่ีมีหนังสือยินยอมตามข'อ (7) ไม ต'องส งเอกสารข'อ (2) – (6) } 
 { การส งเอกสารตาม (3) ถึง (6) 
   -   หากเป(นเอกสารท่ีผู'ค'านํ้ามันสามารถนํามายื่นประกอบการพิจารณาให'ความเห็นชอบสาํหรับนํ้ามันหล อลื่นหลาย

ผลิตภณัฑ> ผู'ค'านํ้ามันสามารถจัดส งเอกสารไว'เป(นเอกสารกลาง เพ่ือใช'ประกอบการพิจารณาได'โดยไม ต'องส ง
เอกสารทุกครั้งไป โดยให'ระบุเลขท่ีและวันท่ีหนังสือท่ีกรมธุรกิจพลังงานลงรับ………………………………………….. 

   -   หากเอกสารท่ีใช'ประกอบการพิจารณาท่ีผู'ค'านํ้ามันยื่นขอความเห็นชอบ มีรายละเอียดเหมือนกับเอกสารท่ีได'ยื่น 
และได'รับความเห็นชอบไว'แล'ว ผู'ค'านํ้ามันก็สามารถระบุการใช'เอกสารร วมกัน หรืออ'างอิงจากเอกสารท่ีได'รับ
ความเห็นชอบไว'แล'วได' โดยให'ระบุเลขทะเบียนท่ีใช'เอกสารร วม................................................................... } 

2.  เอกสารและหลกัฐานท่ัวไป 
    (1)  กรณเีป(นนิติบุคคล ส งสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให'ไม เกิน ๖ เดือน ท่ีมีวัตถุประสงค>   
          เพ่ือประกอบการค'านํ้ามนัเช้ือเพลิงหรือนํ้ามันหล อลื่น   
    (2)  กรณีบุคคลธรรมดา ส งสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสาํเนาทะเบียนพาณิชย>ท่ีมีวัตถุประสงค>เพ่ือ   
          ประกอบการค'านํ้ามันเช้ือเพลิงหรือนํ้ามันหล อลื่น   
    (3)  หนังสือมอบอํานาจ (ถ'ามี) พร'อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู'มอบอํานาจและผู'รับมอบอํานาจ 
    (4)  หนังสือยินยอมให'ใช'สถานท่ีตั้ง สถานท่ีผลติ สถานท่ีบรรจุ และสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน เฉพาะท่ีอยู ใน   
          ราชอาณาจักร (กรณเีป(นกรรมสิทธ์ิของผู'อ่ืน)          
    (5)  เอกสารอ่ืนๆ  ..................................................................................................................................................... 
 

                       ข�าพเจ�าขอรับรองว(า  ข�อความดังกล(าวข�างต�นนี้ถูกต�องและเป=นความจริงทุกประการ 
                         ลงลายมือช่ือ…………………...............................………….….ผู'แจ'งเพ่ือขอความเห็นชอบ 

                                                     (……..................………..……………………)              
                                                   วันท่ี…….…เดือน……………...พ.ศ……….…... 

                                                    ประทับตรานิติบุคคล 
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                            แบบ ธพ.ค 414/1 
 

แบบแจ�งลักษณะและคุณภาพด�านการใช�งานของน้ํามันหล(อลืน่ 
(ประกอบการพิจารณาตามแบบแจ'งท่ี………….………) 

 
ช่ือผู'ค'านํ้ามัน……………………………………….........................................………………………………………………………………………………… 

ช่ือนํ้ามันหล อลื่น………………………………............................................………………………………………………………………………………… 

ช้ันคุณภาพ……………………………………...............................................………………………………………………………………………………… 

ชนิดความหนืด  SAE........................................………., SAE………...........................…………, SAE.........................…………..……..., 
                     

                          

                ปริมาณด าง / ธาตุ 
อัตราสูงต่าํ            วิธีทดสอบ(5) 

ไม ต่ํากว า ไม สูงกว า 
ปริมาณด าง (1)    ASTM D 2896 
ปริมาณธาต ุ(2) 
(ร'อยละโดยนํ้าหนัก) 

แคลเซียม (Ca)   ASTM D 4951 

 

 

 

 

 

  แมกนีเซียม (Mg)   
ฟอสฟอรัส (P)   
สังกะส ี(Zn)   

     อ่ืน ๆ……….   
.....................   
....................   

 

ปริมาณกํามะถัน (S) (3) 
    

   

ASTM D 6443 
 

ปริมาณเถ'าซัลเฟต (Sulfated Ash) (4)
  

  ASTM D 874 
 

 

หมายเหตุ   (1)  ปริมาณด างให'แจ'งอัตราขั้นสูงขั้นตํ่าเป(นจํานวนเต็ม  โดยไม เกินร'อยละ 20 จากค ากลาง (Typical) 
               (2) ปริมาณธาตุ ให'แจ'งอัตราขั้นสูงขั้นตํ่าของธาตุในสารเติมแต งท่ีเป(นองค>ประกอบสําคัญ (Main Active Ingredient)      
ไม เกินร'อยละ 20 จากค ากลาง (Typical) ยกเว'นมาตรฐาน หรือช้ันคุณภาพท่ีขอความเห็นชอบ ให'แจ'งอัตราขั้นสูงขั้นตํ่าตามมาตรฐานน้ัน
กําหนด ท้ังน้ีธาตุท่ีมีปริมาณต้ังแต  0.01 ร'อยละโดยนํ้าหนัก ขึ้นไป ให'แจ'งทศนิยม 2 ตําแหน ง ยกเว'นป�ดค าแล'วตัวเลขเท ากันให'แจ'งเป(น 
3 ตําแหน งได' และธาตุท่ีมีปริมาณตํ่ากว า 0.01 ร'อยละโดยนํ้าหนัก กรณีท่ีไม สามารถป�ดค าตัวเลขตําแหน งท่ี 3 หลังจุดทศนิยมได' ให'แจ'ง
เป(น 3 ตําแหน ง แต หากค าตัวเลขเท ากัน ให'สามารถแจ'งเป(น 4 ตําแหน งได'  สําหรับธาตุท่ีมีปริมาณตํ่ากว า 0.001 ร'อยละโดยนํ้าหนัก    
ไม ต'องแจ'ง     

(3)  ปริมาณธาตุกํามะถัน  ให'แจ'งเฉพาะมาตรฐาน หรือช้ันคุณภาพท่ีขอความเห็นชอบ ซ่ึงมีการกําหนดอัตราขั้นสูงขั้นตํ่าไว'  
การแจ'งอัตราขั้นสูงขั้นตํ่า ต'องไม เกินร'อยละ 20 จากค ากลาง (Typical) การกําหนดทศนิยมของค าท่ีแจ'งให'เป(นไปตาม (2)                    

(4) ปริมาณเถ'าซัลเฟต ให'แจ'งเฉพาะมาตรฐาน หรือช้ันคุณภาพท่ีขอความเห็นชอบ ซ่ึงมีการกําหนดอัตราขั้นสูงหรือขั้นตํ่าไว' 
โดยการแจ'งอัตราขั้นสูงขั้นตํ่า ต'องไม เกินร'อยละ 20 จากค ากลาง (Typical) กําหนดทศนิยม 1 ตําแหน ง แต หากค าตัวเลขเท ากัน ให'
สามารถแจ'งเป(น 2 ตําแหน งได'  แต ต'องไม เกินเกณฑ>มาตรฐานท่ีขอความเห็นชอบ 

(5)  วิธีทดสอบอาจใช'วิธีอื่นท่ีเทียบเท าก็ได' แต ในกรณีท่ีมีข'อโต'แย'ง ให'ใช'วิธีท่ีกําหนดในแบบแจ'งน้ี  
 

      ข'าพเจ'าขอรับรองว า  ข'อความดังกล าวข'างต'นนี้ถูกต'องและเป(นความจริงทุกประการ 

ลงลายมือช่ือ…………………......................…………….ผู'แจ'งเพ่ือขอความเห็นชอบ 
      (…………….......................…….……………) 
     วันท่ี….….…เดือน……………...พ.ศ……….…. 

  ประทับตรานิติบุคคล 
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แบบ ธพ.ค 414/2 

 
สูตรส(วนผสมน้ํามันหล(อลื่นท่ีต�องการขอรับความเห็นชอบ 

(Formulations of engine oil to be registered) 
 

ช่ือนํ้ามันหล อลื่น (Product name) …………………………………………….….........................…………………………………………….. 

ช้ันคุณภาพ (Quality level) ……………………………………………………..................................................……………………………. 

ชนิดความหนืด (SAE viscosity grade) …………………………………….................................................……………………………… 
 

ส วนผสมท่ีใช'ในการผลิต (1) 

(Blending component) 
           อัตราส วนโดยน้ําหนกั 

(% by weight) 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
…………..  
รวม (Total) 100 % 

    หมายเหต ุ(Note)  
(1) ให'ระบุองค>ประกอบทุกชนิดในสตูร (ยกเว'นสีและนํ้าหอม)  และในกรณีนํ้ามันหล อลื่นท่ีมีช้ันคุณภาพตัง้แต   

API SJ และ API CH-4 ข้ึนไป  (ยกเว'นแต  API จะประกาศยกเลิก) ให'ระบุกลุ มของนํ้ามันหล อลื่นพ้ืนฐานท่ี  
จําแนกตาม API ช่ือบริษัทผู'ผลตินํ้ามันหล อลื่นพ้ืนฐาน และสถานท่ีผลิตนํ้ามันหล อลื่นพ้ืนฐานท่ีใช'ทุกชนิด   
สําหรับมาตรฐานอ่ืนให'เป(นไปตามมาตรฐานท่ีขอความเห็นชอบกําหนด 

All components shall be declared, except for dye and perfume. For engine oil of quality  
levels API SJ and CH-4 or higher, with an exception of the quality levels that are declared 
obsolete by API, the engine oil traders shall declare the group of all types of base stocks 
used in production according to API classification, name of manufacturer and location of 
manufacture. For engine oils claiming quality standards other than API, the requirements 
shall be as specified in such standards.  
 
 

ข'าพเจ'าขอรับรองว าข'อมูลในแบบแจ'งน้ีถูกต'องและเป(นความจริงทุกประการ 
I hereby certify that the information contained in this form is true and correct. 

 
 
 
 

ผู'ผลิตนํ้ามัน/เจ'าของสูตร (Engine Oil blender) 
ลงลายมือช่ือ (Signature)……………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล (Typed name)……………………………..….. 
ตําแหน ง (Title)……………………………………………….. 
วันท่ี ( Date)…………………………………………..……… 
ประทับตรานิติบุคคล  (Company seal) 

ผู'แจ'งเพ่ือขอความเห็นชอบ (Applicant) 
ลงลายมือช่ือ (Signature)…………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล (Typed name)……………………………… 
ตําแหน ง (Title)…………………………………………….. 
วันท่ี (Date)……………………………………….……….. 
ประทับตรานิติบุคคล  (Company seal) 
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                                                       แบบ ธพ.ค 414/3  

รายงานผลการทดสอบทางเครื่องยนต0 
Summary of engine test results 

 

ชั้นคุณภาพ (Quality level)  …………………………………………………………………………….. 
 
รายการที่ทดสอบ 

Test item 
หัวข�อการทดสอบ 

Parameters 
อัตราสูงต่ํา 
Test limits 

ผลการทดสอบ 
Results 

รหัสน้ํามัน 
Oil code 

ชื่อบริษัทผู�ส(งน้ํามนัไปทดสอบ 
Name of test sponsor 

ชื่อสถาบันที่ทดสอบ 
Name of testing laboratory 

  รหัสกํากับการทดสอบ(1) 

Test run number 
  

 
 

      

 
 
 

 
 
 

      

 
 

 
 
 

      

หมายเหต ุ(Note)    
       (1) ตามที�สถาบนัที�ทําการทดสอบกําหนด  (As specified by testing laboratory) 

                           

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูในแบบแจ้งนี 6ถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ 
I hereby certify that the information contained in this form is true and correct.  
 

 

 

 

ผู'ส งน้ํามันไปทดสอบ (Test sponsor) 
ลงลายมือชื่อ (Signature)……………………….......……………. 
ชื่อ-นามสกุล (Typed name)………………………….……….. 
ตําแหน ง (Title)………………………………………..…….......….. 
วันที่ (Date)…………………………………….........……………….. 
ประทับตรานิติบุคคล  (Company seal) 
 

ผู'ผลิตน้ํามัน/เจ'าของสูตร (Engine oil blender) 
ลงลายมือชื่อ (Signature)…………………………………...……. 
ชื่อ-นามสกุล (Typed name)……………………..…………….. 
ตําแหน ง (Title)…………………………………......……………….. 
วันที่ (Date)…………………………………………........….……….. 
ประทับตรานิติบุคคล  (Company seal) 

ผู'แจ'งเพื่อขอความเห็นชอบ (Applicant) 
ลงลายมือชื่อ (Signature)……………………....………………… 
ชื่อ-นามสกุล (Typed name)………………………………….. 
ตําแหน ง (Title)……………………………….......………………… 
วันที่ (Date)………………………………….........…………………. 
ประทับตรานิติบุคคล  (Company seal) 
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            แบบ ธพ.ค 414/4  
 

สูตรส(วนผสมน้ํามันหล(อลื่นท่ีใช�ทดสอบทางเคร่ืองยนต0 
(Formulations of engine oil used during the conduct of a test program) 

 

รหัสน้ํามันท่ีทดสอบ 
Oil code 

ชนิดความหนืดท่ีทดสอบ 
SAE viscosity grade 

สูตรน้ํามันท่ีใช�ทดสอบ(1) 

Formulation, %wt. 
 
 
 

  

  
 
 

 

  
 
 

 

 
 
 

  

หมายเหต ุ(Note)  
(1) ให'ระบุองค>ประกอบทุกชนิดในสูตร และในกรณีนํ้ามันหล อลื่นท่ีมีช้ันคุณภาพตั้งแต  API SJ และ API CH-4 ข้ึนไป 

(ยกเว'นแต  API จะประกาศยกเลิก) ให'ระบุกลุ มของนํ้ามันหล อลื่นพ้ืนฐานท่ีจําแนกตาม API ช่ือบริษัทผู'ผลิต
นํ้ามันหล อลื่นพ้ืนฐาน และสถานท่ีผลิตนํ้ามันหล อลื่นพ้ืนฐานท่ีใช'ทุกชนิด สําหรับมาตรฐานอ่ืนให'เป(นไปตาม
มาตรฐานท่ีขอความเห็นชอบกําหนด 
All components shall be declared. For engine oil of quality levels API SJ and CH-4 or higher, 
with an exception of the quality levels that are declared obsolete by API, the engine oil 
traders shall declare the group of all types of base stocks used in production according 
to API classification, name of manufacturer and location of manufacture. For engine oils 
claiming quality standards other than API, the requirements shall be as specified in such 
standards. 

 

ข'าพเจ'าขอรับรองว าข'อมูลในแบบแจ'งน้ีถูกต'องและเป(นความจริงทุกประการ 
I hereby certify that the information contained in this form is true and correct.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู'ส งนํ้ามันไปทดสอบ (Test sponsor) 
ลงลายมือช่ือ (Signature)………………………...……………. 
ช่ือ-นามสกุล (Typed name)………………………………… 
ตําแหน ง (Title)……………………………….....………………. 
วันท่ี (Date)……………………………......……………………... 
ประทับตรานิติบุคคล  (Company seal) 
 

ผู'ผลิตนํ้ามัน/เจ'าของสูตร (Engine oil blender) 
ลงลายมือช่ือ (Signature)………………………....………………. 
ช่ือ-นามสกุล (Typed name)……………………..…………….. 
ตําแหน ง (Title)……………….………......…………………………. 
วันท่ี (Date)………………….………........………………………….. 
ประทับตรานิติบุคคล  (Company seal) 

ผู'แจ'งเพ่ือขอความเห็นชอบ (Applicant) 
ลงลายมือช่ือ (Signature)……………........……………………… 
ช่ือ-นามสกุล (Typed name)………………….....…………….. 
ตําแหน ง (Title)………………………………...........……………… 
วันท่ี (Date)…………………………………….......................…… 
ประทับตรานิติบุคคล  (Company seal) 
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                                                           แบบ ธพ.ค 414/ 5 

 
หนังสือยินยอมให�อ�างอิงเอกสาร 

ลักษณะและคุณภาพด�านการใช�งานของน้ํามันหล(อล่ืนท่ีได�รับความเห็นชอบแล�ว 
------------------------------------ 

        วันท่ี……………………………………………… 
 

1. ข'าพเจ'าชื่อ……………………………………………...........………………………................................…
ได'แจ'งลักษณะและคุณภาพด'านการใช'งาน รวมท้ังสูตรส วนผสมท่ีใช'ในการผลิตของน้ํามันหล อลื่น
ชื่อ.………………...............................................................................................................................……………
ชั้นคุณภาพ……………....................................................................................................................……………
ชนิดความหนืด   SAE….……………………………,SAE……………………………....……,SAE........................................ 
เพ่ือขอความเห็นชอบและได'รับความเห็นชอบจากอธิบดีแล'ว ตามหนังสือรับรองการให'ความเห็นชอบ  
เลขท่ี……………....................……….ออกให'เม่ือวันท่ี………………................................................................……… 

2. ข'าพเจ'ายินยอมให'ผู'ค'าน้ํามันชื่อ…………………………………………….....................………….
อ'างอิงเอกสารแสดงลักษณะและคุณภาพด'านการใช'งาน รวมท้ังสูตรส วนผสมท่ีใช'ในการผลิต
ของน้ํามันหล อลื่นท่ีข'าพเจ'าเคยได'รับความเห็นชอบตาม 1. เพ่ือประกอบการพิจารณาของกรม 
ธุรกิจพลังงานในการแจ'งลักษณะและคุณภาพด'านการใช'งานเพ่ือขอความเห็นชอบของน้ํามันหล อลื่น                       
ชื่อ …………………….……….....………...…........……. ชั้นคุณภาพ……………................................…..........…......
ชนิดความหนืด SAE….……………………………,SAE……………………………....……,SAE.......................................... 

ในการนี้ข'าพเจ'า � ยินยอม � ไม ยินยอม ให'ผู'ค'าน้ํามันดังกล าวดูรายละเอียด หรือ     
คัดสําเนาเอกสารต างๆ  ท่ีจะใช'อ'างอิง 
      
              ลงชื่อ…………………………………………ผู'ให'ความยินยอม 
 ( ประทับตรานิติบุคคล )              (……………………………….………………) 
     ลงชื่อ………………………………..……………..พยาน 
        (……………………………………...………) 
     ลงชื่อ………………………….…………………..พยาน 
        (……………………………….………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เลขท่ี…….....…………                               แบบ ธพ.ค 415 

                    
 

     หนังสือรับรอง 
    การให�ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพด�านการใช�งานของนํ้ามันหล(อลื่น 

--------------------------------------- 
            หนังสือรับรองฉบับนี้ ออกให�เพ่ือแสดงว(า 

ผู'ค'าน้ํามันชื่อ……...……………………………………………………….……..………………………………………………….…...……… 

ท่ีตั้งสํานักงานแห งใหญ   ………………………………………………………………………....................................………………  

ได'รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพด'านการใช'งานของน้ํามันหล อลื่น 

ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………..………….…………..………… 

ชั้นคุณภาพ……………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

ชนิดความหนืด SAE………………………….…...…,….SAE….……….……………….…...…..,.SAE………………………….……. 
 

โดยกําหนดเลขทะเบียนน้ํามันหล อลื่นไว'ดังนี้ 
 

                        SAE…………………                   
 
 
SAE…………………. 
 
 
SAE………………….. 

 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให'ใช'ได'ตั้งแต วันท่ี………….………….ถึงวันท่ี…..………………..… 
                     
         ออกให' ณ วันท่ี……………….................…………………… 
               

…………………….................………………… 
                      
                       ประทับตรากรมธุรกิจพลังงาน 
                 

 
 
 

 



 
แบบท'ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

เรื่อง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล อลื่น พ.ศ. 2559 
     

แบบ ธพ.ค 416  

 
กรมธุรกิจพลังงาน 

 
แบบแจ�งเพ่ือต(ออายุ 

หนังสือรับรองการให�ความเห็นชอบ 
                               

เฉพาะเจ'าหน'าท่ี 

แบบแจ'งท่ี…………………..…… 

รับวันท่ี………………..….………… 

� ผู'ผลติ      �  ผู'นําเข'า    
� ผู'ค'านํ้ามันท่ีเป(นเจ'าของช่ือ   
    ในทางการค'า หรือ 
    เครื่องหมายการค'า 

�  บุคคลธรรมดา ……………………………………………………………………………………………….……… 
หมายเลขบัตรประชาชน............................................................................................................ 
�  นิติบุคคล ช่ือ....................................................................................................................... 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี…………………………………………………………………….……………………..…… 

ข'าพเจ'าขอแจ'งต ออายุหนังสือรับรองการให'ความเห็นชอบ เลขท่ี ………………ลงวันท่ี……………….โดยมี
รายละเอียดดังต อไปนี้ 

� ต ออายุโดยไม ยกเลิกเลขทะเบียนน้ํามันหล อลื่น 

� ต ออายุโดยยกเลิกเลขทะเบียนน้ํามันหล อลื่น ดังนี้ 

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

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

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

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

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

� สําหรับผู'ค'าน้ํามันท่ีอ'างอิงเอกสารแสดงลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล อลื่นท่ีได'รับความเห็นชอบแล'ว 
ให'ส งสําเนาหนังสือรับรองการให'ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพด'านการใช'งานของน้ํามันหล อลื่น  
ท่ีอ'างอิง (ธพ.ค 415) 

 

ท้ังนี้ลักษณะและคุณภาพด'านการใช'งาน และสูตรส วนผสมของน้ํามันหล อลื่นตามเลขทะเบียนดังกล าวข'างต'น   
ยังคงเป(นไปตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานได'ให'ความเห็นชอบไว'แล'ว 

 

     

ข�าพเจ�าขอรับรองว(า  ข�อความดังกล(าวข�างต�นนี้ถูกต�องและเป=นความจริงทุกประการ 

                                    ลงลายมือชื่อ…………………......................…………….ผู'แจ'งเพ่ือขอต ออายุ 
                                                  (…………….......................…….……………)              
                                                 วันท่ี….….…เดือน……………...พ.ศ……….…. 
                                                          ประทับตรานิติบุคคล 
 

 



                                                                                                                                                                               แบบ ธพ.ค 417 หน�า 1 
             
                                    

                               แบบรายงานข�อมูลปริมาณการค�าน้ํามันหล(อลื่นสําหรับเครื่องยนต0เบนซิน 4 จังหวะ และเครื่องยนต0ดีเซล 
                                                                 ชื่อผู�ค�าน้ํามัน………………………………………………………. 
                                                                             ประจํางวดปh พ.ศ………………………………….. 

 
 

                                          ปริมาณ : ลิตร 

ลําดับ ชื่อน้ํามนัหล(อลื่น 
(ระบุเลขทะเบียน)  

 

มาตรฐาน ชั้นคุณภาพ ชนิดความหนืด 
(SAE) 

ปริมาณ 
ยอดยกมา 
ของปhก(อน 

ปริมาณจัดหา / ผลิต ปริมาณจําหน(าย ปริมาณ 
ยอดยกไป 

หมายเหตุ 

ผลิตให�กับลูกค�า 
ที่อ�างอิงสูตร 
(Rebrand) 

ผลิตโดยใช�สูตร 
หรือเครื่องหมาย
การค�าของตนเอง  

(ไม(รวม Rebrand) 

ซื้อจากผู�ผลิตอื่นมา
จําหน(ายโดยใช�

เครื่องหมายการค�า
ของตนเอง 
(Rebrand) 

 

นําเข�ามาจากต(าง 
ประเทศเพื่อ

จําหน(ายในประเทศ 
(ไม(รวมนําเข�ามา 

เพื่อส(งออก) 

ในประเทศ ส(งออก 
(ไม(รวมนําเข�ามา

เพื่อส(งออก) 

              
              
              
              
              
              
              

รวม          
 

หมายเหตุ    - กรณีซื้อจากผู'ผลติอื่นมาจําหน ายโดยใช'เครื่องหมายการค'าของตนเอง (Rebrand)  ให'ระบุชื่อผู'ผลิตในช องหมายเหต ุ
     - กรณีผลิตให'กับลูกค'าที่อ'างอิงสูตร (Rebrand) ให'แจ'งแบบรายงานข'อมูลตามแบบ ธพ.ค. 417 หน'า 2 เพิ่มเติม 
                - กรณีนําเข'าน้ํามันหล อลื่นมาจากต างประเทศเพื่อให'ลกูค'าอ'างอิง ให'ระบุชื่อลูกค'าในช องหมายเหต ุ
                - กรณีนําเข'า หรือ ส งออกน้ํามันหล อลื่น ให'ระบุประเทศต'นทางที่นําเข'า หรือ ประเทศปลายทางที่ส งออกในช องหมายเหต ุ 
                - หากมีข'อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส> (electronic mail) ในรูปแบบของโปรแกรม Excel  หรือแผ น CD  ให'ส งมาด'วย 

 

ลงชื่อ…………………………………..………………………ผู'ค'าน้ํามัน 
                      (…………………………………………………………..) 

        วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ.………… 
          ประทับตรานิติบุคคล 

���� ผู�ผลิต   
���� ผู�นําเข�า 
���� ผู�จําหน(ายที่ใช�เครื่องหมาย   
    การค�าเป=นของตนเอง 



                                      
                                                                                                                                                                           แบบ ธพ.ค 417 หน�า 2    

(สําหรับผู�รับจ�างผลิต)           
                                           แบบรายงานข�อมูลปริมาณการค�าน้ํามันหล(อลื่นสําหรับเครื่องยนต0เบนซิน 4 จังหวะ และเครื่องยนต0ดีเซล 
                                                                        ชื่อผู�ค�าน้ํามัน………………...............………………………………………. 

           ประจํางวดปh พ.ศ…........................…………………………………...…… 
  

                              ปริมาณ : ลิตร 

ลําดับ ชื่อลูกค�า ชื่อน้ํามนัหล(อลื่น 
(ระบุเลขทะเบียน) 

มาตรฐาน ชั้นคุณภาพ ชนิดความหนืด 
(SAE) 

ปริมาณ หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                                                                                                       รวม   

                     

         หมายเหตุ     หากมีข'อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส> (electronic mail) ในรูปแบบของโปรแกรม Excel หรือแผ น CD ให'ส งมาด'วย 
 

 

ลงชื่อ…………………………………..………………………ผู'ค'าน้ํามัน 
                      (…………………………………………………………..) 

       วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ.…………… 
            ประทับตรานิติบุคคล


