
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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