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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 
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