
ล ำดับท่ี บริษัท
ก ำลังกำรผลิต

(ลิตร/วัน)
วันท่ีได้รับ

ควำมเห็นชอบ
หนังสือรับรอง
ใช้ได้ถึงวันท่ี

สถำนท่ีต้ังโรงงำน

1 บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 800,000 27 พ.ค. 59 6 มิ.ย. 62
507  หมู่ท่ี 9  ถ.กบินทร์บุรี -นครราชสีมา 
ต.หนองก่ี   อ.กบินทร์บุรี   จ.ปราจีนบุรี  25110

2 บริษัท น  ามันพืชปทุม จ ากัด 1,400,000 1 มิ.ย. 59 6 มิ.ย. 62
29/3  หมู่ท่ี  6  ถ.ปทุมธานี -ลาดหลุมแก้ว
ต.คูบางหลวง  อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี 12140

3 บริษัท จีไอ กรีน พาวเวอร์ จ ากัด 200,000 6 มิ.ย. 59 14 มิ.ย. 62 217 หมู่ท่ี 15  ต.ท่าแซะ  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร 86140

4 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) 500,000 6 มิ.ย. 59 14 มิ.ย. 62
55/2  หมู่ท่ี  8  ถ.เศรษฐกิจ 1  ต.คลองมะเด่ือ
อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 74110

5 บริษัท วีระสุวรรณ จ ากัด 200,000 1 มิ.ย. 59 14 มิ.ย. 62
53/6  หมู่ท่ี  5  ถ.เศรษฐกิจ  ต.นาดี
อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร 74000

6 บริษัท นิว ไบโอดีเซล จ ากัด 1,000,000 25 ก.ค. 60 31 ก.ค. 63
23 หมู่ท่ี 6  ต.เสวียด  อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี  84150

7 บริษัท ตรังน  ามันปาล์ม จ ากัด 100,000 23 ส.ค. 60 22 ส.ค. 63
168 หมู่ท่ี 1 ถ.ตรัง-สิเกา  ต.นาเมืองเพชร  อ.สิเกา
จ.ตรัง  92000

8 บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จ ากัด 300,000 29 ก.ย. 60 25 ก.ย. 63
8/1 หมู่ท่ี 11 ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย 
จ.ระยอง 21120

9 บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 500,000 9 เม.ย. 61 8 เม.ย. 64
321 หมู่ท่ี 5 ถ.เพชรเกษม  ต.ช้างแรก อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

10 บริษัท ไบโอซินเนอร์จี จ ากัด 30,000 24 ก.ย. 61 24 ก.ย. 64
150  หมู่ท่ี 13  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30280

11 บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด 930,000 28 พ.ย. 61 18 ธ.ค. 64
28 หมู่ท่ี 9 ต.บางกระสั น  อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

1,028,600 15 ก.พ. 62 17 ก.พ. 65
8  ซอย จี 12  ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ต.มาบตาพุด  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง 21150

693,642 13 พ.ย. 61 12 พ.ย. 64
199/1 หมู่ท่ี 2 ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี 20190

7,682,242 ณ ส้ินเดือนเมษำยน 2562

หมายเหตุ 1. การให้ความเห็นชอบการจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่าย เป็นการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล
   มิใช่เป็นการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล
2. ผู้ผลิตไบโอดีเซลจะต้องผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
   เร่ือง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2556
3. การจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายไบโอดีเซลท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด
   ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ
4. วัตถุดิบท่ีผู้ผลิตไบโอดีเซลใช้ในการผลิต ได้แก่ CPO (Crude Palm Oil), RBDPO (Refined Bleached Deodorized Plam Oil),

   RBDPS (Refined Bleached Deodorized Plam Stearin), PFAD (Palm Fatty Acid Distillate), Acid oil และน  ามันพืชใช้แล้ว

รำยช่ือผู้ผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
ท่ีได้รับควำมเห็นชอบกำรจ ำหน่ำยหรือมีไว้เพ่ือจ ำหน่ำยไบโอดีเซลจำกกรมธุรกิจพลังงำน

12 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากัด (มหาชน)

รวม



ล ำดับท่ี บริษัท วันท่ีได้รับ
ควำมเห็นชอบ

หนังสือรับรอง
ใช้ได้ถึงวันท่ี

1 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 15 ก.พ. 60 7 มี.ค. 63

2 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 21 ก.พ. 60 31 มี.ค. 63

3 บริษัท เชฟรอน (ไทย ) จ ากัด 21 เม.ย. 60 3 พ.ค. 63

4 บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี โซลูช่ัน โปรวายด์เดอร์ จ ากัด 29 ส.ค. 60 28 ส.ค. 63

5 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จ ากัด 17 มี.ค. 61 16 มี.ค. 64

6 บริษัท  ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 9 พ.ค. 61 9 พ.ค. 64

7 บริษัท  ปตท. น  ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 15 มิ.ย. 61 30 มิ.ย. 64

8 บริษัท ไบโอเอ็นเนอย่ีพลัส 2 จ ากัด 12 ก.ค. 61 11 ก.ค. 64

9 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 12 ก.ย. 61 30 ก.ย. 64

ณ ส้ินเดือนเมษำยน 2562

139  ถนนราษฎร์บูรณะ  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140

139  ถนนราษฎร์บูรณะ  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140

555/2  อาคาร ศูนย์เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ อาคารB ชั น 12  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

143  หมู่ท่ี 16  ต.บางกระสั น  อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันจำกกรมธุรกิจพลังงำน

สถำนท่ีต้ัง

555  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

10  ถนนสุนทรโกษา  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

1404  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120

83  ซอยโชคชัย 4/72  ถนนสตรีวิทยา 2  แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

รำยช่ือผู้ค้ำน้ ำมันท่ีได้รับควำมเห็นชอบกำรจ ำหน่ำยหรือมีไว้เพ่ือจ ำหน่ำย


