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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่น
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อให้การกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่น เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล และสามารถกํากับดูแลผู้ค้าน้ํามันได้อย่างรัดกุมขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติการค้าน้ํามัน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมธุร กิจพลังงาน
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของน้ํามันหล่อลื่น พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน เรื่ อ ง กํา หนดลั ก ษณะและคุ ณ ภาพของ
น้ํามันหล่อลื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ประกาศฉบั บ นี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ น้ํา มั น หล่ อ ลื่ น ที่ จํา หน่ า ย หรื อ มี ไ ว้ เ พื่ อ จํา หน่ า ย
ไปนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๕ ในประกาศนี้
“น้ํามันหล่อลื่น” หมายถึง น้ํามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ และเครื่องยนต์ดีเซล
ข้อ ๖ ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่น ให้กําหนดไว้ ๒ ด้าน ดังนี้
(๑) ลักษณะและคุณภาพด้านเคมีและฟิสิกส์ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้
(๒) ลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งาน ให้เป็นไปตามลักษณะและคุณภาพที่ผู้ค้าน้ํามันแจ้ง
เพื่อขอความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
ข้อ ๗ น้ํามันหล่อลื่นที่มีลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานในชั้นคุณภาพตามที่ American
Petroleum Institute (API) กําหนด ต่อไปนี้ ห้ามมิให้นําออกจําหน่ายในราชอาณาจักร
(๑) น้ํามันหล่อลื่นสําหรับเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ในชั้นคุณภาพ API SA, SB
(๒) น้ํามันหล่อลื่นสําหรับเครื่องยนต์ดีเซล ในชั้นคุณภาพ API CA, CB
ข้อ ๘ ให้ผู้ค้าน้ํามัน ที่ประสงค์จะจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายน้ํามัน หล่อลื่น ดังต่อ ไปนี้
ต้ อ งแจ้ ง ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพด้ า นการใช้ ง านของน้ํ า มั น หล่ อ ลื่ น เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบต่ อ อธิ บ ดี
ตามแบบ ธพ.ค ๔๑๔ ท้ายประกาศนี้
(๑) ผู้ผลิตน้ํามันหล่อลื่น
(๒) ผู้นําเข้าน้ํามันหล่อลื่น
(๓) ผู้ค้าน้ํามันหล่อลื่นที่เป็นเจ้าของชื่อในทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่ใช้หรือจะใช้กับ
น้ํามันหล่อลื่นนั้น
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ข้อ ๙ การยื่น แบบแจ้งลักษณะและคุณ ภาพด้านการใช้ง านของน้ํามัน หล่อลื่นและเอกสาร
ประกอบเพื่อขอความเห็นชอบ ให้ยื่นต่อสํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน
ข้อ ๑๐ เมื่ อ ปรากฏว่ า หลั ก ฐานเอกสารที่ ผู้ ค้ า น้ํา มั น ยื่ น ขอรั บ ความเห็ น ชอบตามข้ อ ๙
มีร ายละเอีย ดไม่ถูกต้องครบถ้ว น อธิบดีอาจมีคําสั่งให้ผู้ค้าน้ํามัน แก้ไขข้อผิด พลาดหรือจัด ส่งเอกสาร
เพิ่มเติม ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ค้าน้ํามันได้รับคําสั่ง
หากผู้ค้าน้ํามัน ไม่แ ก้ไขข้อผิดพลาด หรือจัด ส่งเอกสารเพิ่ม เติม ภายในระยะเวลาที่กํา หนด
ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ค้าน้ํามันนั้นละทิ้งการขอรับความเห็นชอบ
ข้อ ๑๑ เมื่ อ อธิ บ ดี เ ห็ น ชอบกั บ ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพด้ า นการใช้ ง านของน้ํ า มั น หล่ อ ลื่ น
ที่ผู้ค้าน้ํามันแจ้ง กรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ โดยกําหนดเลขทะเบียน
น้ํามันหล่อลื่นไว้ด้วย ตามแบบ ธพ.ค ๔๑๕ ท้ายประกาศนี้
เลขทะเบี ย นน้ํา มั น หล่ อ ลื่ น ที่ ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งานกํา หนด ประกอบด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์ ธพ
และเลขทะเบียนในกรอบสี่เหลี่ยม ดังนี้
หนังสือรับรองการให้ความเห็น ชอบตามวรรคหนึ่งมีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
การให้ความเห็นชอบ ยกเว้นผู้ค้าน้ํามัน ที่ข อความเห็น ชอบโดยอ้างอิงลักษณะและคุณ ภาพของผู้ผลิต
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้มีวันหมดอายุตามผู้ผลิตที่อ้างอิง และหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ
อาจต่ออายุได้ตามข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ ผู้ค้าน้ํามัน ที่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรองการให้ค วามเห็น ชอบ ตามข้อ ๑๑
ให้ยื่นคําขอต่ออายุตามแบบ ธพ.ค ๔๑๖ ท้ายประกาศนี้ ภายในหกสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ
การต่ ออายุหนัง สือรั บรองการให้ค วามเห็น ชอบให้มีกํา หนดคราวละสามปี นับแต่ วัน สิ้ น อายุ
หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ หรือนับแต่วันสิ้นอายุหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบที่ได้ต่อไว้
ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี ยกเว้นผู้ค้าน้ํามันที่ขอความเห็นชอบโดยอ้างอิงลักษณะและคุณภาพของผู้ผลิต
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้สามารถต่ออายุ และมีวันหมดอายุตามผู้ผลิตที่ได้รับความเห็นชอบเช่นกัน
ข้อ ๑๓ เมื่ อ ผู้ ค้ า น้ํ า มั น ได้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ อายุ ห นั ง สื อ รั บ รองการให้ ค วามเห็ น ชอบภายใน
กําหนดเวลาตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบนั้นยังคงใช้อยู่จนกว่า
อธิบดีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ค้าน้ํามันมิได้ยื่นคําขอต่ออายุหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ ภายใน
กําหนดเวลาตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบนั้นถูกยกเลิก
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ข้อ ๑๕ เมื่ อ อธิ บ ดี ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบลั ก ษณะและคุ ณ ภาพของน้ํ า มั น หล่ อ ลื่ น ตาม
ข้อ ๑๑ หรือให้ต่ออายุตามข้อ ๑๒ แล้ว หากปรากฏหลักฐานภายหลังว่าเอกสารที่ใช้ในการขอความ
เห็นชอบดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปจากความเป็นจริง อธิบดีอาจมีคําสั่งให้ผู้ค้าน้ํามัน
จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขจัดความคลาดเคลื่อน หรือแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้ค้าน้ํามันได้รับคําสั่งดังกล่าว
หากผู้ค้าน้ํามันไม่จัดส่งเอกสาร หรือแก้ไขข้อผิดพลาดภายในระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง อธิบดี
อาจมีคําสั่งยกเลิกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบที่ออกตามข้อ ๑๑ หรือยกเลิกการต่ออายุตามข้อ ๑๒ ได้
ข้อ ๑๖ การจํ าหน่ ายน้ํา มัน หล่อลื่น ที่กํา หนดไว้ในหนัง สือรับ รองการให้ความเห็ น ชอบตาม
ข้อ ๑๑ หรือที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบที่ต่ออายุตามข้อ ๑๒ แล้ว ผู้ค้าน้ํามัน
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การจําหน่ายโดยการบรรจุในภาชนะไม่เกิน ๒๑๐ ลิตร ต้องแสดงฉลากไว้ที่ภาชนะบรรจุนั้น
โดยมีข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อ ชนิดความหนืด มาตรฐาน และชั้นคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่น โดยต้องระบุข้อความ
เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน หลังมาตรฐาน และชั้นคุณภาพที่กรมธุรกิจพลังงานให้ความเห็นชอบ
(ข) เลขทะเบียนน้ํามันหล่อลื่นให้เป็นไปตามแบบที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด
(ค) ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการของผู้ผลิต หรือผู้นําเข้าน้ํามันหล่อลื่น หรือผู้ค้าน้ํามันหล่อลื่น
ที่เป็นเจ้าของชื่อในทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ใช้หรือจะใช้กับน้ํามันหล่อลื่นนั้น
(ง) วัน เดือน ปี ที่ ผลิตหรือ บรรจุ
(๒) การจําหน่ายโดยการบรรจุในภาชนะที่มีขนาดเกิน ๒๑๐ ลิตร ผู้ค้าน้ํามันต้องจัดทํารายละเอียด
ตาม (๑) และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อน้ํามันด้วย
(๓) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ สถานที่ผลิต สถานที่บรรจุ สถานที่เก็บ
น้ํามันของผู้ค้าน้ํามันที่ได้รับความเห็นชอบ หรือเลิกการผลิต การจําหน่าย หรือการนําเข้าน้ํามันหล่อลื่น
ผู้ค้าน้ํามันต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการหรือแจ้งเลิกต่อกรมธุรกิจพลังงาน ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลง หรือวันที่เลิกการผลิต การจําหน่าย หรือการนําเข้า แล้วแต่กรณี
(๔) ผู้ ค้ า น้ํ า มั น จะต้ อ งแจ้ ง ปริ ม าณการค้ า น้ํ า มั น หล่ อ ลื่ น ที่ ไ ด้ ทํ า การค้ า ไปแล้ ว ในแต่ ล ะปี
ตามแบบ ธพ.ค ๔๑๗ ท้ายประกาศนี้ ต่อกรมธุรกิจพลังงานภายในวันที่สามสิบเอ็ดของเดือนมกราคม
ปีถัดไป
(๕) ผู้ค้าน้ํามันต้องจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันหล่อลื่น เพื่อส่งมอบให้แก่พ นักงานเจ้าหน้าที่ทําการ
ตรวจสอบลักษณะและคุณภาพตามความจําเป็น เป็นครั้งคราวตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
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ข้อ ๑๗ น้ํามันหล่อลื่นที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพไปแล้ว ก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ สามารถแสดงฉลากตามประกาศเดิมได้ต่อไปจนถึงวัน ที่ ๓๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ต้องแสดงฉลากตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ตามประกาศนี้ เว้นแต่ผู้ค้า
น้ํามัน ต้องการขอผ่อนผันการแสดงฉลากตามข้อ ๑๖ ต้องทําเป็น หนังสือยื่นขอต่อกรมธุร กิจพลังงาน
ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
วีระพล จิรประดิษฐกุล
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่น พ.ศ. ๒๕๕๔
ลักษณะและคุณภาพด้านเคมีและฟิสิกส์ของน้ํามันหล่อลื่น
รายการ
1.

ข้อกําหนด
ความหนืด (VISCOSITY)
1.1 ณ อุณหภูมิ ... ํซ (at ... ํC)
เซนติพ้อยส์ (cP)
1.2 ณ อุณหภูมิ 100 ํซ (at 100 ํC)
เซนติสโตกส์ (cSt)

อัตรา
สูงต่ํา

ชนิดความหนืด
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ไม่ต่ํากว่า 3.8
ต่ํากว่า

2.

ดัชนีความหนืด (VISCOSITY INDEX)

ไม่ต่ํากว่า

3.

จุดวาบไฟ ํซ (FLASH POINT , oC)

ไม่ต่ํากว่า

4.

จุดไหลเท ํซ (POUR POINT , ํC)

ไม่สูงกว่า

5.

การกัดกร่อน (CORROSION)

ไม่สูงกว่า

6.

ปริมาณน้ํา ร้อยละโดยปริมาตร
(WATER CONTENT , % vol.)

ไม่สูงกว่า

7.

ปริมาณตะกอน ร้อยละโดยปริมาตร
(SEDIMENT CONTENT , % vol.)

ไม่สูงกว่า

8.

ปริมาณฟองอากาศ มิลลิลิตร
(FOAMING CHARACTERISTICS ,ml)
8.1 เมื่อสิ้นสุดการเป่าในลําดับที่ 1/2/3
(TENDENCY,SEQUENCE 1/2/3)
- ชั้นคุณภาพที่ต่ํากว่า API SH และที่
ต่ํากว่า API CG-4
- ชั้นคุณภาพ API SH (ยกเว้นชนิด
ความหนืดรวม SAE 5W-30 ,
10W-30 และ 15W-40)
- ชั้นคุณภาพ API SH (เฉพาะชนิด
ความหนืดรวม SAE 5W-30 ,
10W-30 15W-40) และชั้นคุณภาพ
API SJ , API SL, API SM
และ API SN
- ชั้นคุณภาพ API CG-4 , API CH-4 ,
API CI-4 , API CI-4 PLUS และ
API CJ-4
8.2 ภายหลังสิ้นสุดการเป่าเป็นเวลา 10 นาที
ในลําดับที่ 1/2/3 ( STABILITY ,
SEQUENCE 1/2/3)
สําหรับ น้ํามันหล่อลื่นชั้นคุณภาพที่สูงกว่า
API SN และ API CJ-4 ให้เป็นไปตามที่
American Petroleum Institute (API )
ประกาศกําหนด หรือตามที่ระบุใน ASTM
D 4485 สําหรับมาตรฐานอื่นๆ ให้เป็นไป
ตามชั้นคุณภาพที่มาตรฐานนั้นกําหนด

-
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ASTM D 5293

9.3 12.5 16.3 21.9 ASTM D 445
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-

182
-

วิธีทดสอบ

หมายเลข 2a
0.05
0.07

ASTM D 2270
204

-6

ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 130
ASTM D 95
ASTM D 2273
ASTM D 892

ไม่สูงกว่า

25/150/25

ไม่สูงกว่า

25/150/25

ไม่สูงกว่า

10/50/10

ไม่สูงกว่า

10/20/10

ไม่สูงกว่า

ไม่ปรากฏ/ไม่ปรากฏ/ไม่ปรากฏ
(nil)

หมายเหตุรายละเอียดแนบท้าย
1. วิธีทดสอบอาจใช้วิธีอื่นที่เทียบเท่าก็ได้ แต่ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีที่กําหนดในตารางแนบท้ายนี้
2. น้ํามันหล่อลื่นชนิดความหนืดรวม ( Multigrade ) ทุกความหนืดจะต้องมีลักษณะและคุณภาพเป็นไปตามข้อกําหนดของทุกชนิดความหนืดที่ครอบคลุมถึง

แบบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่น พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบ ธพ.ค ๔๑๔ หน้า ๑
เฉพาะเจ้าหน้าที่

กรมธุรกิจพลังงาน

แบบแจ้งลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของ
น้ํามันหล่อลื่น เพื่อขอความเห็นชอบ

แบบแจ้งที่………………
รับวันที่……….…………

เลขทะเบียน
การให้ความเห็นชอบ
ธพ…………………………
ธพ…………………………..
ธพ…………………………..
ข้าพเจ้า ขอแจ้งลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของน้ํามันหล่อลื่น เพื่อขอความเห็นชอบ
จํานวน………………ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ที่อยู่ / ที่ตั้ง
เลขที่…….…........…...หมู่ที่…..........….…ตรอก/ซอย …………….……………….ถนน……………................…
สํานักงานแห่งใหญ่
(สําหรับบุคคลธรรมดาระบุ ตําบล/แขวง………………………..……….อําเภอ/เขต……............……..……จังหวัด………….................………
ตามบัตรประชาชน)
รหัสไปรษณีย์…………........……..โทรศัพท์…………………...................……โทรสาร…………….....…………….
ชื่อผู้ผลิต / ที่ตั้ง
ชื่อ………………………………………………………………….........................................………………………………
สถานที่ผลิต
เลขที่…….……............หมู่ที่…….......…ตรอก/ซอย …..........………….……ถนน......……………………………..
ผู้ผลิต
ผู้นําเข้า
ผู้ค้าน้ํามันที่เป็นเจ้าของชื่อ
ในทางการค้า
หรือเครื่องหมายการค้า

บุคคลธรรมดา ………………………………….......................……
หมายเลขบัตรประชาชน...........................................................
นิติบุคคล ชื่อ.....................................................................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่………………………….................……..……

ตําบล/แขวง………………………..……….อําเภอ/เขต……..........……………จังหวัด……………....................…
รหัสไปรษณีย์……….…..……..โทรศัพท์………………….................…………โทรสาร……............………………
ชื่อผู้บรรจุ / ที่ตั้ง
สถานที่บรรจุ

ชื่อ………………………………………………………………….........................................………………………………
เลขที่…….……............หมู่ที่…….......…ตรอก/ซอย …..........………….……ถนน......……………………………..
ตําบล/แขวง………………………..……….อําเภอ/เขต……..........……………จังหวัด……………....................…
รหัสไปรษณีย์……….…..……..โทรศัพท์………………….................…………โทรสาร……............………………

ชื่อผู้เก็บรักษาน้ํามัน /
ที่ตั้งสถานที่เก็บน้ํามัน
(พร้อมแผนที่แสดงที่ตั้ง)

ชื่อ………………………………………………………………….........................................………………………………
เลขที่…….……............หมู่ที่…….......…ตรอก/ซอย …..........………….……ถนน......……………………………..
ตําบล/แขวง………………………..……….อําเภอ/เขต……..........……………จังหวัด……………....................…
รหัสไปรษณีย์……….…..……..โทรศัพท์………………….................…………โทรสาร……............………………

รายละเอียดของน้ํามัน

ชื่อน้ํามันหล่อลื่น …………………………………………..…………………………………................……………………..
ชั้นคุณภาพ
API ( ตั้งแต่ชั้นคุณภาพ SC และ CC ขึ้นไป )………………….................…………….
ACEA …………………………………………………………...............................………………
JASO………………………………………................................………………………………….
GLOBAL………………………………...............................………………………………………
OEM หรือผู้ผลิตรถยนต์………….........................……………………………..…………….
อื่นๆ .....................................................................................................................
ชนิดความหนืด
SAE......................………., SAE………..............…………, SAE........…………..……...,
SAE......................………., SAE………..............…………, SAE........…………..……...,

-๒แบบ ธพ.ค ๔๑๔ หน้า ๒
เอกสารที่ใช้
ประกอบ
การพิจารณา

๑. เอกสารแสดงลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานเพื่อขอความเห็นชอบ
(๑) แบบแจ้งลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของน้ํามันหล่อลื่น ตามแบบ ธพ.ค ๔๑๔ /๑
(๒) สูตรส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต ตามแบบ ธพ.ค ๔๑๔ /๒
(๓) รายละเอียดของสารเติมแต่ง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชนิด คุณประโยชน์ ปริมาณ
การใช้ ปริมาณด่าง ปริมาณธาตุ ลักษณะและคุณภาพทางด้านเคมีและฟิสิกส์
(๔) รายละเอียดของน้ํามันหล่อลื่นพื้นฐานที่ใช้ในการผลิต (ตั้งแต่ชั้นคุณภาพ API SJ และ API CG-4 ขึ้นไป
ยกเว้นแต่ API จะประกาศยกเลิก และสําหรับมาตรฐานอื่น ๆ ให้เป็นไปตามชั้นคุณภาพที่มาตรฐานนั้ น
กําหนด) ซึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอีย ดเกี่ยวแหล่งที่ ผลิต กลุ่ม จําแนกตามมาตรฐาน API ลักษณะและ
คุณภาพทางด้านเคมีและฟิสิกส์ อาทิ ปริมาณธาตุกํามะถัน ค่าดัชนีความหนืด ค่าปริมาณสารอิ่มตัว เป็นต้น
(๕) รายงานผลการทดสอบทางเครื่องยนต์ ตามแบบ ธพ.ค ๔๑๔ /๓ และสําเนาเอกสารรับรองจากสถาบันทดสอบ
(๖) สูตรที่ใช้ทดสอบ (Original Test Formulation) ตามแบบ ธพ.ค ๔๑๔ /๔
(๗) หนังสือยินยอมให้อ้างอิงเอกสารแสดงลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่นที่ได้รับความเห็นชอบ
แล้วตามแบบ ธพ.ค ๔๑๔ /๕
{ ผู้แจ้งเพื่อขอความเห็นชอบที่มีหนังสือยินยอมตามข้อ (๗) ไม่ต้องส่งเอกสารข้อ (๒) – (๖) }
๒. เอกสารและหลักฐานทั่วไป
(๑) กรณีเป็นนิติบุคคล ส่งสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน
เว้นแต่สามารถตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๒) กรณีบุคคลธรรมดา ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๓) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
(๔) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้ง สถานที่ผลิต สถานที่บรรจุ และสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน เฉพาะที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร (กรณีเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น)
(๕) เอกสารอื่นๆ .....................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงลายมือชื่อ…………………...............................………….….ผู้แจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ
(……..................………..……………………)
วันที่…….…เดือน……………...พ.ศ……….….
ประทับตรานิติบุคคล

-๓แบบ ธพ.ค ๔๑๔ /๑
แบบแจ้งลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของน้ํามันหล่อลื่น
(ประกอบการพิจารณาตามแบบแจ้งที่………….………)
ชื่อผู้ค้าน้ํามัน……………………………………….........................................………………………………………………………………………………
ชื่อน้ํามันหล่อลื่น………………………………............................................…………………………………………………………………………………
ชั้นคุณภาพ……………………………………...............................................…………………………………………………………………………………
ชนิดความหนืด SAE........................................………., SAE………...........................…………, SAE.........................…………..……...,
SAE........................................………., SAE………...........................…………, SAE.........................…………..……...,
ปริมาณด่าง / ธาตุ
(๑)

ปริมาณด่าง
ปริมาณธาตุ (๒)
(ร้อยละโดยน้ําหนัก)

แคลเซียม (Ca)
แมกนีเซียม (Mg)
ฟอสฟอรัส (P)
สังกะสี (Zn)
อื่น ๆ……….
.....................
....................
กํามะถัน (S)

ปริมาณเถ้าซัลเฟต (Sulfated Ash) (๓)

วิธีทดสอบ(๔)

อัตราสูงต่ํา
ไม่ต่ํากว่า

ไม่สูงกว่า
ASTM D 2896
ASTM D 4951

ASTM D 6443
ASTM D 874

หมายเหตุ (๑) ปริมาณด่างให้แจ้งอัตราสูงต่ําเป็นจํานวนเต็ม โดยไม่เกินร้อยละ ๒๐ จากค่ากลาง (Typical)
(๒) ปริมาณธาตุ ให้แจ้งอัตราสูงต่ําของธาตุในสารเติมแต่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ (Main Active Ingredient )
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ จากค่ากลาง (Typical) ยกเว้นบางมาตรฐาน หรือบางชั้นคุณภาพมีการกําหนดค่าอัตราสูงต่ําไว้แล้วตาม
ASTM D 4485 หรือตามมาตรฐานนั้นๆ กําหนด ทั้งนี้ธาตุที่มีปริมาณตั้งแต่ ๑๐๐ ppm ขึ้นไป กําหนดทศนิยม ๒ ตําแหน่ง
และธาตุที่มีปริมาณต่ํากว่า ๑๐๐ ppm กรณีที่ไม่สามารถปัดค่าตัวเลขตําแหน่งที่ ๓ หลังจุดทศนิยมได้ ให้แจ้งเป็น ๓ ตําแหน่ง
(๓) ปริมาณเถ้าซัลเฟต ให้แจ้งเฉพาะบางมาตรฐาน หรือบางชั้นคุณภาพตามที่มาตรฐานสากลกําหนดไว้ โดยการ
แจ้งอัตราขั้นสูงหรือขั้นต่ํา ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ จากค่ากลาง (Typical) แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานสากลนั้น ๆ
กําหนดด้วย
(๔) วิธีทดสอบอาจใช้วิธีอื่นที่เทียบเท่าก็ได้ แต่ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ใช้วิธีที่กําหนดในแบบแจ้งนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงลายมือชื่อ…………………......................…………….ผู้แจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ
(…………….......................…….……………)
วันที่….….…เดือน……………...พ.ศ……….….
ประทับตรานิติบคุ คล

-๔แบบ ธพ.ค ๔๑๔ /๒
สูตรส่วนผสมน้ํามันหล่อลื่นทีต่ ้องการขอรับความเห็นชอบ
(Formulations of engine oil to be registered)
ชื่อน้ํามันหล่อลื่น (Product name) …………………………………………….….........................……………………………..
ชั้นคุณภาพ (Quality level) ……………………………………………………..................................................…………………………….
ชนิดความหนืด (SAE viscosity grade) …………………………………….................................................………………………………

ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต ๑)
(Blending component)

อัตราส่วนโดยน้ําหนัก
(% by weight)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
รวม (Total)
๑๐๐ %
หมายเหตุ (Note)
๑) ให้ระบุองค์ประกอบทุกชนิดในสูตร (ยกเว้นสีและน้ําหอม) และในกรณีของน้ํามันหล่อลื่นที่มีชั้นคุณภาพตั้งแต่
API SJ และ API CG-4 ขึ้นไปให้ระบุกลุ่มของน้ํามันหล่อลื่นพื้นฐานที่จําแนกตาม API ชื่อบริษัทผู้ผลิต
น้ํามันหล่อลื่นพื้นฐาน และสถานที่ผลิตน้ํามันหล่อลื่นพื้นฐานที่ใช้ทุกชนิด
All components shall be declared. (except dye and perfume content ) For engine oil of
quality level API SJ and/or CG-4 or higher, group of base stock according to API classification,
name and location of manufacturer of any base stock used shall be declared.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบแจ้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that the information contained in this form is true and correct.
ผู้แจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ (Applicant)
ลงลายมือชื่อ (Signature)………………………………….
ชื่อ - นามสกุล (Typed name)………………………………
ตําแหน่ง (Title)……………………………………………..
วันที่ (Date)……………………………………….………..
ประทับตรานิติบุคคล (Company seal)

ผู้ผลิตน้ํามัน/เจ้าของสูตร (Engine Oil blender)
ลงลายมือชื่อ (Signature)…………………………………….
ชื่อ-นามสกุล (Typed name)……………………………..…..
ตําแหน่ง (Title)………………………………………………..
วันที่ ( Date)…………………………………………..………
ประทับตรานิติบุคคล (Company seal)

-๕แบบ ธพ.ค ๔๑๔/๓
รายงานผลการทดสอบทางเครื่องยนต์
Summary of engine test results
ชั้นคุณภาพ (Quality level) ……………………………………………………………………………..
รายการที่ทดสอบ
Test item

หัวข้อการทดสอบ
Parameters

อัตราสูงต่ํา ผลการทดสอบ รหัสน้ํามัน ชื่อบริษัทผู้ส่งน้ํามันไปทดสอบ
ชื่อสถาบันที่ทดสอบ
รหัสกํากับการทดสอบ๑)
Test limits
Results
Oil code
Name of test sponsor Name of testing laboratory Test run number

หมายเหตุ (Note)
๑) ตามที่สถาบันที่ทําการทดสอบกําหนด (As specified by testing laboratory)
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลในแบบแจงนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
I hereby certify that the information contained in this form is true and correct.
ผู้ส่งน้ํามันไปทดสอบ (Test sponsor)
ลงลายมือชื่อ (Signature)……………………….......…………….
ชื่อ-นามสกุล (Typed name)………………………….………..
ตําแหน่ง (Title)………………………………………..…….......…..
วันที่ (Date)…………………………………….........………………..
ประทับตรานิติบุคคล (Company seal)

ผู้ผลิตน้ํามัน (Engine oil blender)
ลงลายมือชื่อ (Signature)…………………………………...…….
ชื่อ-นามสกุล (Typed name)……………………..……………..
ตําแหน่ง (Title)…………………………………......………………..
วันที่ (Date)…………………………………………........….………..
ประทับตรานิติบุคคล (Company seal)

ผู้แจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ (Applicant)
ลงลายมือชื่อ (Signature)……………………....…………………
ชื่อ-นามสกุล (Typed name)…………………………………..
ตําแหน่ง (Title)……………………………….......…………………
วันที่ (Date)………………………………….........………………….
ประทับตรานิติบุคคล (Company seal)

-๖-

แบบ ธพ.ค ๔๑๔/๔
สูตรส่วนผสมน้ํามันหล่อลื่นทีใ่ ช้ทดสอบทางเครื่องยนต์
(Formulations of engine oil used during the conduct of a test program)
รหัสน้ํามันที่ทดสอบ
Oil code

ชนิดความหนืดทีท่ ดสอบ
SAE viscosity grade

สูตรน้ํามันที่ใช้ทดสอบ๑)
Formulation, %wt.

หมายเหตุ (Note)
๑) ให้ระบุองค์ประกอบทุกชนิดในสูตร และในกรณีของน้ํามันหล่อลื่นที่มีชั้นคุณภาพตั้งแต่ API SJ และ API
CG-4 ขึ้นไปให้ระบุกลุ่มของน้ํามันหล่อลื่นพื้นฐานที่จําแนกตาม API ชื่อบริษัทผู้ผลิตน้ํามันหล่อลื่นพื้นฐาน
และสถานที่ผลิตน้ํามันหล่อลื่นพื้นฐานที่ใช้ทุกชนิด
All components shall be declared. For engine oil of quality level API SJ and/or CG-4 or
higher, group of base stock according to API classification, name and location of manufacturer
of any base stock used shall be declared.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบแจ้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that the information contained in this form is true and correct.
ผู้ส่งน้ํามันไปทดสอบ (Test sponsor)
ลงลายมือชื่อ (Signature)………………………...…………….
ชื่อ-นามสกุล (Typed name)…………………………………
ตําแหน่ง (Title)……………………………….....……………….
วันที่ (Date)……………………………......……………………...
ประทับตรานิติบุคคล (Company seal)

ผู้แจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ (Applicant)
ลงลายมือชื่อ (Signature)……………........………………………
ชื่อ-นามสกุล (Typed name)………………….....……………..
ตําแหน่ง (Title)………………………………...........………………
วันที่ (Date)…………………………………….......................……
ประทับตรานิติบุคคล (Company seal)

ผู้ผลิตน้ํามัน (Engine oil blender)
ลงลายมือชื่อ (Signature)………………………....……………….
ชื่อ-นามสกุล (Typed name)……………………..……………..
ตําแหน่ง (Title)……………….………......………………………….
วันที่ (Date)………………….………........…………………………..
ประทับตรานิติบุคคล (Company seal)

-๗แบบ ธพ.ค ๔๑๔/๕
หนังสือยินยอมให้อ้างอิงเอกสาร
ลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของน้ํามันหล่อลื่นที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
-----------------------------------วันที่…………………………………
๑. ข้าพเจ้าชื่อ……………………………………………...........………………………................................…
ได้แจ้ง ลัก ษณะและคุณ ภาพด้า นการใช้ง าน รวมทั้ง สูต รส่วนผสมที่ใช้ ในการผลิตของน้ํามัน หล่อ ลื่ น
ชื่อ.………………...............................................................................................................................……………
ชั้นคุณภาพ……………....................................................................................................................……………
ชนิดความหนืด SAE….……………………………,SAE……………………………....……,SAE........................................
SAE….……………………………,SAE……………………………....……,SAE........................................
เพื่อขอความเห็นชอบและได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีแล้ว ตามหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ
เลขที่……………....................……….ออกให้เมื่อวันที่………………................................................................………
๒. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ค้าน้ํามันชื่อ…………………………………………….....................………….
อ้างอิ ง เอกสารแสดงลั ก ษณะและคุ ณภาพด้านการใช้ ง าน รวมทั้ง สูต รส่วนผสมที่ ใช้ในการผลิตของ
น้ํามันหล่อลื่นที่ข้าพเจ้าเคยได้รับความเห็นชอบตาม ๑. เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมธุรกิจพลังงาน
ในการแ จ้ ง ลั ก ษณะและ คุ ณ ภาพด้ านการ ใช้ ง าน เพื่ อ ขอ ความเห็ นชอบของน้ํ า มั นหล่ อ ลื่ น
ชื่อ …………………….……….....………...…........……. ชั้นคุณภาพ……………................................…..........…......
ชนิดความหนืด SAE….……………………………,SAE……………………………....……,SAE..........................................
SAE….……………………………,SAE……………………………....……,SAE...........................................
ในการนี้ข้าพเจ้า ยินยอม
คัดสําเนาเอกสารต่างๆ ที่จะใช้อ้างอิง
( ประทับตรานิติบุคคล )

ไม่ยินยอม ให้ผู้ค้าน้ํามันดังกล่าวดูรายละเอียด หรือ

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ให้ความยินยอม
(……………………………….………………)
ลงชื่อ………………………………..……………..พยาน
(……………………………………...………)
ลงชื่อ………………………….…………………..พยาน
(……………………………….………………)

เลขที่…….....…………

แบบ ธพ.ค ๔๑๕

หนังสือรับรอง
การให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของน้ํามันหล่อลืน่
--------------------------------------หนังสือรับรองฉบับนี้ ออกให้เพื่อแสดงว่า
ผู้ค้าน้ํามันชื่อ……...……………………………………………………….……..………………………………………………….…...………
ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ ………………………………………………………………………....................................………………
ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของน้ํามันหล่อลื่น
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………..………….…………..…………
ชั้นคุณภาพ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
ชนิดความหนืด SAE………………………….…...…,….SAE….……….……………….…...…..,.SAE………………………….…….
โดยกําหนดเลขทะเบียนน้ํามันหล่อลื่นไว้ดังนี้

SAE 10W-40
SAE 10W-40
SAE 10W-40
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่………….………….ถึงวันที่…..………………..…
ออกให้ ณ วันที่……………….................……………………
…………………….................…………………
ประทับตรากรมธุรกิจพลังงาน

แบบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่น พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบ ธพ.ค ๔๑๖
เฉพาะเจ้าหน้าที่

กรมธุรกิจพลังงาน
ผู้ผลิต
ผู้นําเข้า
ผู้ค้าน้ํามันที่เป็นเจ้าของชื่อ
ในทางการค้า หรือ
เครื่องหมายการค้า

แบบแจ้งเพื่อต่ออายุ
หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ

แบบแจ้งที่…………………..……
รับวันที่………………..….…………

บุคคลธรรมดา ……………………………………………………………………………………………….………
หมายเลขบัตรประชาชน............................................................................................................
นิติบุคคล ชื่อ.......................................................................................................................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่…………………………………………………………………….……………………..……

ข้าพเจ้าขอแจ้งต่ออายุหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ เลขที่ ………………ลงวันที…่ …………….โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ต่ออายุโดยไม่ยกเลิกเลขทะเบียนน้ํามันหล่อลื่น
ต่ออายุโดยยกเลิกเลขทะเบียนน้ํามันหล่อลื่น ดังนี้
……………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………
ทั้งนี้ลกั ษณะและคุณภาพด้านการใช้งาน และสูตรส่วนผสมของน้ํามันหล่อลื่นตามเลขทะเบียนดังกล่าวข้างต้น
ยังคงเป็นไปตามทีก่ รมธุรกิจพลังงานได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงลายมือชื่อ…………………......................…………….ผู้แจ้งเพื่อขอต่ออายุ
(…………….......................…….……………)
วันที่….….…เดือน……………...พ.ศ……….….
ประทับตรานิติบุคคล

แบบ ธพ.ค ๔๑๗
หน้า ๑
แบบรายงานข้อมูลปริมาณการค้าน้ํามันหล่อลื่นสําหรับเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ และเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่อผู้ค้าน้ํามัน……………………………………………………….
ประจํางวดปี พ.ศ…………………..

ผู้ผลิต
ผู้นําเข้า
ผู้จําหน่ายที่ใช้เครื่องหมาย
การค้าเป็นของตนเอง
ปริมาณ : ลิตร

ลําดับ

ชื่อน้ํามันหล่อลื่น
(ระบุเลขทะเบียน)

มาตรฐาน ชั้นคุณภาพ ชนิดความหนืด ปริมาณ
ปริมาณ
(SAE)
ยอดยกมา รับจ้างผลิต ๑)

ปริมาณจัดหา
ผลิต
๒)
ผลิตเอง
จ้างผลิต๑)

นําเข้า

ปริมาณจําหน่าย
ในประเทศ ส่งออก

ปริมาณ หมายเหตุ
ยอดยกไป

รวม

หมายเหตุ ๑) หมายถึง การผลิตภายใต้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
๒) หมายถึง การผลิตภายใต้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของตนเอง
๓) หมายถึง การผลิตโดยจ้างผู้อื่นผลิตภายใต้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของตนเอง
กรณีจ้างผลิต ให้ระบุชื่อผู้ผลิตในช่องหมายเหตุ
กรณีรับจ้างผลิต ให้แจ้งแบบรายงานข้อมูลตามแบบ ธพ.ค. ๔๑๗ หน้า ๒ เพิ่มเติม

ลงชื่อ…………………………………..………………………ผู้ค้าน้ํามัน
(…………………………………………………………..)
วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ.…………
ประทับตรานิติบุคคล

แบบ ธพ.ค ๔๑๗
หน้า ๒
(สําหรับผู้รับจ้างผลิต)
แบบรายงานข้อมูลปริมาณการค้าน้ํามันหล่อลื่นสําหรับเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ และเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่อผู้ค้าน้ํามัน………………...............……………………………………….
ประจํางวดปี พ.ศ…........................………………..
ปริมาณ : ลิตร

ลําดับ

ชื่อลูกค้า

ชื่อน้ํามันหล่อลื่น
(ระบุเลขทะเบียน)

มาตรฐาน

ชั้นคุณภาพ

ชนิดความหนืด
(SAE)

ปริมาณ

หมายเหตุ

รวม
หมายเหตุ ให้ผู้ค้าน้ํามันส่งแบบปริมาณการค้าคู่กับการส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail) ในรูปแบบของโปรแกรม Excel (ถ้ามี)

ลงชื่อ…………………………………..………………………ผู้ค้าน้ํามัน
(…………………………………………………………..)
วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ.……………
ประทับตรานิติบุคคล

